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اإلسالمي. العالم بمستقبل الخاصة والحضارية الفكرية الرؤ مستو على
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أن يمكن التي والقضايا المشــكالت من محددة بمجموعة تهتــم «رؤ معاصرة»
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واالســتراتيجية الفكر مجاالت فــي معاصرة لمشــكالت عملية حلول  * عــرض

والسياسة.

العمل اإلسالمي. ساحة على جديدة أو مشكالت بقضايا تعريف *

والقضايا المعاصرة. المشكالت بعض حول وعملية متميزة جديدة رؤ طرح *
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الغرب. قِبَــل من ال تتوقف متواصلــة، واجتياحــات حــروب من اإلســالمية تعانــي األمة
لم المختلة العالقة هذه اإلســالم. مع الغرب تعامل في األصل هو والعداء الصدام وأصبــح
ضد متكررة اعتداءات يتوحد في فالغرب اآلن. وحتى اإلسالمية، الخالفة غياب منذ تستقم
إضعاف اإلسالمية في الوحدة وغياب واالنقســام ــبَّبَ التمزق تَسَ المقابل المســلمين، وفي

الغربية. للهيمنة وخضوعه العالم اإلسالمي
التي التعايش محاوالت كل وفشــلت متوازنة، عالقة إلقامة كل المبادرات الغرب رفــض
-دوماً- الغربيون الجانبين. اختار بين القوة ميزان ر تغيُّ بســبب المسلمين، إليها بعض ســعى
الفظائع كل وارتكبوا المسلمة، الشعوب على للسيطرة مفضلة كوسيلة بها التلويح أو الحرب،

األجزاء. عشرات وحدته، وقسموه مزقوا الذي اإلسالمي الجسد على الهيمنة الستمرار
ما دراســة كل عبر األمة، الضعــف في نقاط يحقق أهدافه باســتغالل أن اســتطاع الغــرب
في المعرفة ساهمت وهذه اآلن، وحتى اإلسالمي الحكم ظهور منذ بشــكل دقيق، بها يتعلق
فإن المقابل في ودراية. علم على نيــت بُ لكونها بنجاح؛ المســلمين مع للصراع الغرب إدارة
الغرب بدراسة يقوموا لم - الخالفة وانهيار اإلسالمية ضعف الدولة مع - خاصة المسلمين
وشرعية وعلمية واقعية أســس على قائمة اســتراتيجيات وضع تســاعد على دراســة حقيقية

للمواجهة. شامل تصور نحو األمة لتوجيه
من قبلها وما االستشــراق دراســات أن يجد واإلســالم بين الغرب العالقة لتاريخ المتابع
فردية معزولة ارتبطت فكرية اإلسالمي ليست مجرد مبادرات على العالم التعرف محاوالت
اكتشــافنا نحو التوجه فهذا زمنية معينة، مرحلة توقفت عند أنها أو محددة، تاريخية بظــروف
شاملة منظومة من جزء اليوم، وهو حتى مجتمعاتنا مســتمر في أدق التفاصيل على والوقوف
.أخر مرة اإلسالمية الوحدة عودة لمنع متعددة مسميات وتحت متنوعة بأساليب لمواجهتنا

المسلمين. دولة قيام كل هدفها عدم ؛ أجياالً تسلم أجيال
الحكومية والهيئات المراكز آالف بالدنا وفي الغرب في يوجد الهيمنة أجل استمرار ومن
عن والخبراء الباحثيــن طوابيــر تتوقــف ولم العالم اإلســالمي، لدراســة وغيــر الحكوميــة
والمجتمعات المسلم باإلنسان يتعلق ما كل ودراسة لتشــريحنا، والقر المدن على التدفق
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قواعد قائمة على سلفاً، وموضوعة مرســومة خطط على بناء معنا يتعاملون إنهم اإلســالمية.
السنين. مئات عبر جمعها تم بيانات

الخلل أسباب على يجتمعوا لم الواحدة- الرأس ولغياب الفرقة، -بســبب إن المســلمين
سبب عن واحداً، سؤاالً دولة في أي أشــخاص عشــرة ســألت فإذا الجانبين. بين في العالقة
وليســت إجابة إجابات هناك عشــر ســتكون على المســلمين، الغرب يشــنها الحروب التي
من ستجد بل التشــخيص، في يختلفون واحد فكري توجه لهم واحدة، وســتجد أشــخاصاً
ما يُفعل رغم عليه، والمجني الدائــن وليس والجاني المدان الطرف هــم ير أن المســلمين

وإبادة. قتل من بهم
للمناوئين لألمة كي فرصة أعطى فراغاً، الغرب عن والبحوث الدراسات أوجد غياب لقد
وإظهاره وتجميله الغرب صورة لتحســين المجمل في تقود وآراء مغلوطة، أكاذيب يضخوا

العدائية. صورته غير على
الغرب دوماً للعدوان وشــن تدفع التي الحقيقية يتناول األســباب البحث هذا فإن مــن هنا
الخلفية فــي البحث خصومــه وإبادتهم. ويخوض هــذا مصارعــة إلى الحــروب واللجــوء
لتدمير المحب الشــحن هذا مصادر ومعرفة للغرب، العدائية النزعة لهذه التاريخية والفكرية

يهدد البشرية. خطر أكبر الغربية العدوان نزعة جعل اآلخرين، والذي
األخر الحضارات واستئصال إلى إفناء حضارة ســعت توجد ال أنه التاريخ دراســة تؤكد
مع باقي مستمرة مواجهة في الغربَ الصراعِ فكرةُ جعلت فقد الغربية. الحضارة مثلما فعلت
الغرب، تاريخ عبــر الصراع فكرة وتطورت مع الكــون. دائم خصام وفــي شــعوب األرض،
المشروعية عديدة من بألوان الفكرة هذه تلونت حضارية. نقلة كل وفق أبعاداً مختلفة وأخذت
الصدامية. النزعة المرجعية لهذه إعطاء في دوراً مرحلة كل مختلفة. لعبت مراحل ثالث عبر
وتأصيله، ثم للصراع فكرياً بعداً أوروبية حضارة أقدم وهي اإلغريقية، الحضارة أعطت فقــد
ثم عليه، والقضاء مع اآلخر للصدام السياسية المشــروعية لتضفي الرومانية جاءت الحضارة
أخالقية مرجعية ذلك بعد الغربيون وتوارثها الرومان اعتنقها التي الغربية المســيحية منحت
التي العادلة» «الحرب بنظرية رف عُ فيما العدالة صفة بالعدوان المبادأة وإعطاء الروح، لهذه

فكر اإلبادة. وراء وكانت الحديثة الغربية في الحضارة أثرت
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يتنــاول هــذا البحث الدور الذي لعبه حب الصراع في تشــكيل الفكــر الغربي، ويتتبع هذه 
الفكرة الصدامية منذ نشوء الحضارة على أرض أوروبا، وكيف كانت مكوناً أساسياً في الفكر 

والوجدان الغربي منذ القدم وحتى اليوم.
يركــز البحــث على عالقة الغرب مع اإلســالم منــذ البدايــات األولى للدولة التــي أقامها 
الرســول محمد صلى الله عليه وســلم، ويســتعرض حــروب الغرب مع المســلمين، والتي 
أخذت ثالثة أشــكال متنوعة عبر التاريخ المعاصر، وهي الحروب الصليبية ثم االستعمارية، 

وأخيراً الحروب االستباقية.
يوضــح البحــث أن تصدير الغرب للدمار في حروب ضد شــعوب العالم قد ولَّد الكراهية 
وردودَ أفعال انتقامية مصحوبة بتوســع حركة الجهاد في العالم اإلســالمي، وتشكيل كيانات 
مضادة أوقعت خســائر في جيوش الغرب، فاقت توقعات الغربيين أنفســهم. وستدفع حركة 
المقاومة المضادة الغربَ إلى التفكير في التراجع والتقهقر بعد فشل ترسانتهم العسكرية في 
كســر «اإلرادة» اإلســالمية الصاعدة، والتي ساهم العدوان الغربي في نموها واشتداد عودها 
وإحياء عقيدة الجهاد. والجهاد -كما هو معلوم- فريضة إســالمية؛ وهو ينقسم إلى قسمين: 
جهــاد الدفع ، وجهاد الطلب. جهاد الدفع لرد العدوان، وجهاد الطلب إلزاحة العراقيل التي 

تمنع توصيل اإلسالم إلى الشعوب ولنشر الدعوة . 
يدور البحث على ثمانية محاور:

األول : الغرب وفكرة الصراع، وهو قراءة تاريخية لروح الصراع في الحضارات األوروبية، 
القديمة والوسيطة والحديثة. ودور الفهم الغربي في تطويع المسيحية لخدمة الصراع. 

الثاني: التعارك مع األشــقاء واســتنزاف الــذات، وهذا المحور يوضــح تأثير الصراع على 
األوروبييــن في تعاملهم مع بعضهم البعض، وتســببه في حــروب دموية لم يحدث مثلها في 

منطقة أخر من العالم. 
الثالث : انتقــال عقلية الصراع إلى العالم الجديد ( األمريكتين)، وفيه توضيح لتطور فكرة 

الصراع إلى أشكال أكثر عدائية مثل الرغبة في اإلبادة والقضاء على اآلخرين. 
الرابع: المستقبل وسيادة فكرة الصراع، وهذا المحور يلقي الضوء على التفكير السوداوي 
في رؤية الغرب للمســتقبل؛ إذ يعتقد الغربيون أنه سيشــهد حروباً كونية وصدامات تستخدم 

فيها أشد األسلحة فتكاً. 
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النبي  مع ظهور الصدام بدأ الذي هو الغرب أن يوضح وهو اإلسالم، مع العالقة : الخامس
األول. اليوم منذ الجديد للدين العداوة وإعالن وسلم، عليه الله صلى

ضد  الغرب شــنَّها التي الحروب المحور هذا يتناول الصــراع، الســادس: الغرب وتصدير
في العالم. األمن وتهديد العداوات إشاعة من سببته وما والعالم، المسلمين

ضد  الغرب حروب نتيجــة المحور هذا يبين االنتحار، وظاهــرة الكراهية : حصد الســابع
الفعل المقاوم تقوية رد في ساهم مما للغرب؛ الكراهية شيوع في المسلمين والعالم، ودورها

السيطرة الغربية. نطاق عن ويخرج بدأ يتسع الذي
مرض  حقيقة على ويقــف الداء المحور هــذا يشــخص الصراع، : الغرب ومرض  الثامــن

للعالج. الحلول بعض ويطرح الغرب
وتوضيح الغربية. في العقلية والصراع الصدام روح على يلقي الضوء أنه البحث هذا أهمية
عقيدته وحضارته من بدافع الصدام والحرب، إلى المتكافئ ويميل الحوار يعرف ال الغرب أن
عتبر يُ وتدمير اآلخرين القتل فإن وتقنية؛ مادية إنجازات من أنتجته ما كل الرغم من على التي

تتوقف. لم التي العتداءاتها ومحركاً نشطاً نسيجها مكوناً أساسياً في
ويحتاج مع اآلخر، الصراع مرض من يعاني كيان الغرب أن مفادها إلى نتيجة البحث يصل
في ظل الغرب مــع يُجدي الحوار ولن المــرض. هذا شــرور البشــرية من إلى عالج يحمي

مقدراته. والسيطرة على العالم بقيادة وانفراده الحالي توازن القوة اختالل
والســعي اآلخرين، إيذاء في والرغبة العدوانية به نقصد فإننا الصراع عن نتحدث وعندمــا

ممكناً. ذلك كان إن وإبادتهم؛ عليهم للسيطرة
نرصد الغرب، وهي أننا عنــد فكرة الصراع ونحن نتناول إليها، اإلشــارة نود مالحظة ثمــة
الجمعي السلوك عليه هو نركز ما األشخاص. فإن عن النظر ضّ عام بِغَ بشــكل الغربي الفكر
تكون وربما متفاوتة، الصــراع بدرجات بفكرة تتأثر ربما التي الفردية وليــس اآلراء الغربــي،
وقت ومن ،ألخــر منطقة ومن شــخص آلخــر، من وتختلف القضايا، بعض فــي إيجابيــة

آلخر.
 . [١١٣ عمران: اء﴾[آل ــوَ سَ ــواْ يْسُ ﴿لَ أنهم غير المســلمين مع التعامل نراه في الذي المنهج
العدل في ولكن ،أخر طائفة حســاب على الكتاب من أهل طائفة مدح المقصود هنا ليــس
خطأ بعضهم نحمل أخر، وال وزر وازرة ال تزر بينهم، وأنه نفرق أن يقتضي معهم التعامل
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عادٍ مُ منهم الغالب أن إال العــداء، يكنون لنا ال الغربيين يكون بعض قد نعم منهــم، الكثيريــن
لإلسالم.

ومحكومين، حكاماً الغربيين عند األصل هو لإلسالم العداء أن نكتشف الغرب دراســة عند
وبين لإلســالم المحاربة الحكومــات بين واضــح تباين عن وجــود تكشــف ال فاألحــداث
عبر جاءت إسالمي بلد من أكثر وتحتل اإلسالم، بالد تغزو التي فهذه الحكومات شــعوبها.
بسحب ظهر قد الحكام لكان شعبي، ولو كان ثمة رفض لسياسة االنتخابات وبتأييد صناديق

الحكومات. هذه من للثقة الشعوب
تقود التي الرئيسية الدول في دوري بشكل تُجر التي الرأي استطالعات أن خافياً يعد لم
العدوانية  سياساتها في لحكوماتها الشعوب غالبية هذه موافقة تؤكد المسلمين ضد الحروب
األحيان، كما في بعض من حكوماتها عداوة أشــد الغربية الشــعوب بل تبدو اإلســالم؛ تجاه
محمد للرسول المســيئة الرســوم أزمة عقب االســكندينافية والدول الدنمارك في تمثل هذا

وسلم. عليه الله صلى
بالضرورة اإلسالم دين من لم عُ فقد الدعوة، أمة من «جزء لنا بالنسبة الغرب ذلك فإن ومع
أجمعين، إلى الناس ورسوله العالمين، رحمة الله إلى فهو وسلم، عليه صلى الله بعثته عموم
الدعوة أمة اإلسالمية تعابير: المصطلحات في شــاع ولهذا ذلك سواء، في والشــرق الغرب
وسلم، عليه الله صلى به من آمن هم اإلجابة وأمة بأسره، العالم هي الدعوة أمة وأمة اإلجابة،
من لغيرهم ليس ما الخصوصية من المنظومة هــذه في وللغرب معه، نزل الذي أُ واتبــع النور
الخصوصية من الكتاب وألهل الكتاب، أهل إلى الجملة في ترجع فجذورهم األمة، هذه بقية

لغيرهم».(١)  ليس ما
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أن الحضارات إال الحضــارات، مــن كثير بين المشــترك هــو العامل اإلنســاني كان البعد
اآلخرين، مع والصدام فكرة الصراع على تقوم بها، خاص لها لون مختلفة، كانت األوروبية
على الروح هــذه لقد أثرت والحديثة. القديمــة الغرب حضارات بيــن كبير فرق وال يوجــد
وتعامله شــؤونه في إدارة العدوان إلى والميل للصدام تجنح ســمة وأعطته األوروبي، العقل

الجميع. مع
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حضارات غرست نتاج إال ليس العالم مع الغرب تعامل في وعدوانية من قســوة نراه ما إن
والمواجهة شــأن المخالفة من رفعت للصدام، محبة روحاً األمريكية ثم األوروبية التربة في
اإلغريقية القديمة األوروبيــة، الحضارات إلــى نظرنا إذا والتســامح. التعايش على حســاب
في محاربة حضــارات أنهــا نكتشــف الحديثة الغربية الحضــارة ثــم والحضــارة الرومانيــة

ونفي اآلخرين. الصراع األساس، جوهرها
المحورية الفكــرة هو اآلخرين الصراع مــع األوروبية أن الحضــارات يتبيــن باســتعراض
حضارة أقدم أصحاب اإلغريق أساطير أكدت فقد والحاضر. الماضي بين المشترك والقاسم
وحتى والتعارك، القتال غير يعرفون ال وكأنهم الشاغل، شــغلهم هو كان الصراع أن أوروبية
حرب عليه ترتبــت والذي أحــد الملوك، زوجة خطف عن كان عن الحــب عندمــا تحدثــوا

الشهيرة. طروادة
األرباب رب - زفس ــنُّ كِ يُ ال والكراهية. والصدام الخصــام على قائم اإلغريقي التــراث
على لم يتفقا وكالهما زوجها، في تثق ال والزوجة لزوجته، والحب الوفاء زعمهم- حســب
اآللهة وتبدو والطرواد. اإلغريق المتقاتلين، تأييد في وانقسما اآلخر، منهما أمر، ويخشى كل
كقطع الشطرنج، تحرك الجيوش على األرض عســكرية عمليات غرف في وكأنها اإلغريقية

آخر! على جيش انتصار حالة في اآللهة هذه وتتدخل
قامت إذ األســوأ؛ إلى الصــراع فكرة تطــورت وظهــور الرومان مــع أفــول نجــم اإلغريق
اإلمبراطورية كانــت .األخر الشــعوب على والســيطرة التوســع على الرومانية الحضــارة
استعباد على إمبراطوريتهم وقامت االستعمار. شنوا الحروب فكرة اخترع من أول الرومانية
.األخر لألمم واالضطهاد عنهم الظلم اشــتهر والقهر. بالقوة الشــعوب األخر وحكمها
تبرر بربرياً) = (أجنبي الرومانيــة: «المعادلة كانت إذ الرومان أيضــاً؛ صنع من اإلبادة كانــت

الشعوب».(٢)  غيرهم من إبادة
حب وساقها وحشية، بل ازدادت قبلها، تلك التي عن الغربية الحديثة الحضارة تختلف لم
الرجل األبيض وكان نزول البشــرية. تاريخ يشــهدها حروب أعنف في إلى الدخول الصراع
من الهنود وشعوب أمم أبيدت ضد اإلنسانية حيث مذبحة أرض األمريكتين بداية ألكبر إلى

اليوم. حتى المتواصلة الغرب حروب من يئن العالم يزال وال الحمر ،
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يقــرب مــا منــذ األوروبيــة  الحضــارة أصــل  تعــد التــي اإلغريــق حضــارة   نشــأت 

من  جو في يعيــش و«األوديســا» «اإللياذة» يقرأ ومــن فكــرة الصراع. ٣٠٠٠ ســنة على مــن
إلى فريقين: وانقسامهم المزعومة األرباب اآللهة تصارع على القائمة والخرافات األســاطير

سير المعارك! في دائماً اآللهة وتتدخل الطرواد. مع واآلخر اإلغريق مع منهم جزء
الثقافة الغربية. تروي في الصراع روح غرس في كبير اإلغريقية بشــكل األســاطير ســاهمت
دامت عشر  الميالد قبل أو١١٠٠ ١٢٠٠ عام إليون مدينة حول طروادة حرب أن األســاطير هذه
سنين.و«سببهذه الحرب حسب األسطورةهوسبيفاريسابنملكإليونلهيالنةزوجةملك

يشمل  والغرب هنا ، http://www.geohive.comمن تجميع إحصاءات السكان تم : المصدر
كل من تشــمل األرقام أن مالحظة مع ونيوزيلندا، وكندا وأســتراليا دول أوروبــا وأمريــكا
توضح اإلحصائية غير المسيحية. األخر الديانات أصحاب فيهم بما الغرب في يعيشون

األرضية. الكرة سكان من %١٣٫٥ عن ال يزيد العالم على يهيمن الذي أن الغرب

العالم وسكان الغرب سكان بياني: رسم
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(٣) إرجاعها». الطرواديون ورفض فاريس هيالنة إلى إليون حمل وقد اإلخائيين..
عنيف، فقد خصام اآللهــة بين «ثار الحرب هذه اندالع أنه ومــع التراث اإلغريقي يحكــي
األرجاء. ورنّ في فســيح صداه تردد تصادماً يتصادمون على بعض، وراحوا بعضهم انقســم

اآللهة لرؤية رَّ سُ فَ األولمب في هذا زفس وهو جالس وسمع كنفخ الصور، صوت السماء في
أعالي  يعقد في مجلس إلى اآللهة زفس اليوم التالــي دعا كان القتال».(٤) ولما في يشــتركون
الجرأة تذهبن فال اإلصغاء، وربة إلى رب بكل أهيب : «إنني قائالً وخاطبهم ذر األولمب،
أو من اإلغريق الفريقين أي نصــرة إلى منكم من يســعى وكل به، غير ما آمركم بأحدكــم إلى
الحديدية، بأبوابها مهاوي ظلمــات طرطروس، به في ألقي أو بصاعقة، فســأضربه الطرواد،

 (٥) األرباب». بين الزعيم ليعلم أنني البرونزية، وعتباتها
فهو اآللهة اآلخرين، وإبعاد الحرب إدارة عن المسئول وحده هو يكون أن يريد زفس لكن
مع ومناقشــة حوار في زفس يقول اإلغريق. تســاند هيرا زوجته بينما الطــرواد مع متعاطــف
يوماً تُ مْ رُ واذكري قولي: إذا وبينك، شــقاقاً بيني هذا يولد أن «حذار الحرب : حول زوجته
أحببت ...إنني تعيقي ســبيلي أو تعارضي، أن اليوم لك بعــد فليس أحببتها، مدينة أن أهــدم
الضحايا تتوان عن تقديم لم فهي العالم... مدن من النجوم تحت ما المقدسة من بين طروادة
أرغوس وهي خصصتها بحبــي، قد ثالثاً المــدن من لي «إن : هيــرا وكان رد لمذبحــي».(٦)

أمرها».(٧)  أزعجك إذا ما جميعاً وميكينا فخربها وإسبارطة
بعضهم على واعتداء اآللهــة تصارع عن عجيبة قصصاً كذلك اإلغريقيــة األســاطير تروي
وأن الصراع األصل، هي الكراهيــة أن القصص هذه لبعض. وتوضح بعضهــم بعض وســب
خارق آرس «بدأ فقد المحبة والمودة. قيم األســاطير هذه في وتختفي التعامل، هو أســلوب
في يختصمون اآللهــة تجعلين لــم : صائحاً بيده رمحــه علــى أثينا، يحمل التــروس، فهجم
حرضت ذيوميذ يوم تذكريــن أال الكالب؟ وصفاقة الذبــاب وقاحة لك يا من أنت القتــال؟
إلى وصوبته الجميع، لكي يراه يدك فــي أخذت برمحه وكيف ليجرحني؟ عليَّ ثيذيوس بــن

فخذي؟».(٨)
بمعصمها وســلبت وأخذت أرطميس على اليســر يدها «وضعت هيرا آخر وفي موضع
وسقطت ذاهبة، وهي ، قليالً بسمت وقد أذنها، حول فيما وضربتها وســالحها، قوســها منها
إلى صقر، الجئة أمــام ورقاء تهرب قوســها، كما تاركة اإللهة وهربــت الجعبة، من الســهام
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أقاتلك  «لن : قائالً الطونة هرمس اإلله خاطــب ثالث موضع وفي الصخور».(٩) بين وكرهــا
أمام تشــائين ما فتبجحي زفس بحبه. يختصهم من أشــق األمور خصام فإنه لمن يــا الطونة،

ظفراً».(١٠) القتال في عليَّ نلت قد بأنك اآللهة الخالدين
إلهام مصدر الفنون تلك وكانت على مر التاريــخ، الغربية في الفنون األســاطير هذه أثرت
وأصبح عليها، القداســة هالة من قاموا بدورهم بإضفاء والمفكرين الذين والشــعراء لألدباء
والسلوكيات األفكار من الكثير األوروبيون منه يســتلهم الذي هو المعين القديم التراث هذا

شتى. مجاالت في
المغروســة في جذورها لها الصراع فكرة أن توضح القديمة الحضــارة في هذه األســاطير

قيم. من عداها ما وأنها غالبة على الغربية، التربة

V≈]Üí÷] ÏÇÈœ¬Ê ·^⁄ÊÜ÷] IN
اإلمبراطوريــة الرومانية وتعتبر الرومــان. ظهر لإلغريــق، الحضاري التأثير بعــد انحســار
على تأثيرها لها األوروبي، وكان التاريــخ هاماً في دوراً لعبت التي اإلمبراطوريات أكثر مــن
على حســاب والتوســع بدأ الحروب االســتباقية أول من اإلمبراطورية هــذه كانت العالــم.
شاسعة حول على مساحات والسيطرة االندفاع وراء العســكرية القوة كانت الشــعوب. باقي
استعمارية دولة الرومانية أكبر اإلمبراطورية عدّ تُ و« وشــرقاً. وجنوباً شماالً المتوســط البحر
٢٦٤ق.م. وفي أوج عام نحو البحار وراء ا فيمــا هَ ــعَ توسُّ روما بدأت القديم، فقد في التاريخ
والخليج األحمر البحر بريطانيا إلى شــمالي من تمتد الرومانية اإلمبراطورية كانت مجدها،

(١١).« العربيّ
ثم الميــالد. ومن قبل الرابع القــرن خالل اإلغريقية الرومان باألفــكار و«تزايــد احتــكاك
لتكريمها. ومزارات معابد وبنــوا رومانية أســماء وأعطوها اإلغريقية، يعبدون اآللهة أخذوا
باالنتخاب أو إمــا حكوميين، موظفيــن الكهنة وكان الديــن، على الحكومــة وقد ســيطرت
على آلهتهم عطــف بها يكســبون أنهم يرون كانوا التي العامة بالطقــوس يقومــون بالتعييــن،
لهم التهام الرومان الميالدي؛ الثالث القرن بداية في كبيراً اضطهاداً النصار عانى الدولــة.
حظر ٣٠٣م وفي الرومــان. لكفرهم بآلهة آنــذاك؛ بهم الواقعة المصائــب بأنهم أســاس كل
وإعادة انتشــار النصرانية كبح جوليان اإلمبراطور ٣٦١م حاول وفي النصرانية. ديوكليشــيان
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التقليدية».(١٢) الرومانية الديانة
حدث تحول النصرانية الرومان اعتنق وعندما طويلة، فترات المســيحيين الرومان اضطهد
ديانة تبرر إلى للســالم داعية أصلها كانت في الديانة التي تغيــرت إذ الغربية. في المســيحية
أن فقد اســتطاع القديس أوغســطين االســتباقية. للحرب األخالقي المبرر وتمنح العــدوان
لإلمبراطور وأعطى الحق ، الخامس الميالدي القرن والدين في المهيمنة الســلطة بين يدمج
أصبح فيما الذي العادلة» «الحرب مصطلح وأطلق الســالم تحقيق الحرب بدعو في شــن

يومها من العالم، تجاه الغرب حروب وراء الدافع بعد
. اآلن وحتى

أمــم تعرضــت «المقاتلــة» العدالــة وباســم هــذه
واإلبادة. للقتل عديدة وشعوب

الرومانية الغربية اإلمبراطورية أخــذت ذلك و«مع
والقوط الواندال، هاجم فقد مطرد، بشــكل تضعف
أسبانيا من أخر، كالً الغربيون، وشــعوب جرمانية

حيث ٤٧٦م. بســنة غالباً الرومانية اإلمبراطوريــة ســقوط ويُؤرخ إفريقيا. والغال وشــمالي
لإلمبراطوريــة الرومانية الغربية، حاكم الجرماني أدواســر آخر الزعيم الســنة تلك في ل، زَ عَ
ذلك قبل بــدءوا قد الجرمان وكان الزعمــاء العــرش. عن أوغســتولوس، وهــو رومولوس
الشــرقية الرومانية اإلمبراطورية وظلت عديدة. ممالك إلى الرومانيــة اإلمبراطورية بتقســيم
في القسطنطينية على العثمانيون األتراك اســتولى حتى البيزنطية، لإلمبراطورية وممثلة باقية

١٤٥٣م».(١٣) سنة
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تحول وإحداث الغربيــة، المســيحية عســكرة تأثيره في النصرانية الرومــان كان العتنــاق
مشكلة البداية في الرومان الحرب. واجهت شــن تســويغ إلى المســالمة من الديانة كبير في
وعدم للحرب، والكارهة الشــعوب المتنصرة حرفياً بتعاليم النصرانية الداعية للســالم التزام
في دخلوا الذين يرفض الرومانيــون أن طبيعياً كان لذلك القتــال. « لفكرة تقبل المســيحيين
أو أن ينخرطوا روما، في العســكرية الخدمة بأداء يقوموا أن األولى المراحل في المســيحية

  ١٢

المســيحية التي الرومــان ــرَ يَّ غَ
للســالم داعية أصلها في كانــت
وتمنح العــدوان تبرر إلى ديانــة
لشن الحروب األخالقي المبرر
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الرومانية. اإلمبراطورية تشنها كانت التي الحروب في يشــتركوا أن أو الروماني، الجيش في
وكان روما. في الحكم دعاة المسيحية المسالمة ورجال عنيف بين صراع قام ذلك إثر وعلى

(١٤) . والمادية» الروحية بين صراعاً الحق في الصراع هذا
خاصة الرومان، أمام ضغوط األباطرة معتقداتهم عن يتراجع رجال الدين أن سهالً يكن لم
والروحانية. الزهــد قيم شــيوع ومع والكنيســة، الســلطة بين موجوداً كان مــع الفصل الذي
والقديس ايزيدور القديــس وأخرج يتقهقرون، المســيحي الدين رجال بدأ الوقت  لكــن مع
إيجاد في الحاسم األثر له كان الذي أن الداعية على الشأن، هذا في النظريات بعض امبروار
«العقيدة هو أولهما يْــن مؤلفَ الشــأن في هذا أخرج الذي أوغســطين القديس هو هذا التوفيق

الرب». «مدينة هو والثاني المخالفة»،
السياســية الســلطة من رغبة نتيجة محاربة ديانة إلى ديانة متســامحة من االنقالب جاء هذا
في الرب مملكة وســيلة إلقامــة الحرب في رأت التي الكنيســة من لإلمبراطوريــة، واجتهادٍ
استخدام في ترســيخ أثره له الحكم رجال ورغبة للحرب الكنيســة تأييد تطابق كان األرض.

الدينية. بالعقيدة التوجه الهيمنة، وربط هذا لفرض العسكرية القوة
التخلي إلى المســيحيين دعا أنه أوغســطين القديس مؤلفي يتفحص لمن ويبــدو واضحــاً
مؤلفه في القديس هذا المســيحي. قام الدين دعامتها على قام التي المســالمة عن فكرة نهائياً
أعمال القضاء من عمل الحرب هــي أن التالية: الحجج الحرب وفق فكــرة بتســويغ األول «
من جانب من فليس هناك ظلم يقع ثم ومن بالعدل، العقاب إلنزال تقوم فهي المنتقم. العادل
الســعادة حال إلى بهم ترجع المنهزمين؛ ألنها هي لصالح الحرب أن العادلة. بالحرب يقوم

السالم».(١٥) ضمان أجل من تقوم الحروب أن السالم. في
الظلم  الغرب، وكان شنَّها أي حرب في قط تتحقق لم أن العدالة وقائع التاريخ وقد أثبتت
حب على واضحة أمثلــة البعض بعضهم ضد أو غيرهــم ضد حروبهم وكانت هــو األصــل.

اإلنسانية. والكراهية ومعاداة العدوان
دمجت جديدة وصفة وتقديم التعاليم وكســر التجرؤ أوغســطين القدرة على كان للقديس
مفهوم الدينية دافعاً لتقديم ومكانته القوية شخصيته كانت الســلطة والكنيسة. النقيضين: بين

قرون. عبر النصار توارثه ما يخالف للمسيحية جديد
معارضة يلق لم الحكام الرومان- لرغبــة -خضوعاً أوغســطين أن ما طرحه للنظر الالفت
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ضغط الهجمات تحت القبول القت قد الجوهرية النقلة هذه أن ويبدو الدين. رجال من كبيرة
جرمانية وشــعوب الغربيون، والقوط الواندال، هاجم «فقد اإلمبراطورية لهــا تعرضت التي
ســنة روما مدينة الغربيون القــوط ونهب إفريقيا. وشــمالي أســبانيا والغال من أخــر، كالً

٤١٠م».(١٦) 
الحرب شن في المشروعية الزائفة يجد الغرب بات «الحرب العادلة» مصطلح صك ومنذ
تصورات للحرب لتقديــم العصور عبر الغــرب قادة ومنظرو اجتهد لهــذا وتبريــر العدوان،
«يذكر تبرر االنخــراط فيها. ومشــروعية إنســانية أبعاد إلعطاء لها؛ ووضع شــروط العادلــة
ثمانية المســيحية ظهرت في كما العادلة الحرب نظرية تلخيصه لعناصر في جون فيرجســون
أن تكون يجب الصحيحة. الســلطة قبل من المعلنة الحرب العادلة هي الحرب هي: عناصر
خوض الحرب يجــب الشــر. الهدف زيادة الخير وتقليص أن يكــون يجب القضيــة عادلــة.
من األبرياء يعاني أال يجب وليس األبرياء. ضد المذنبين تكون أن يجب المناسبة. بالوسائل
بعد فشــل جميع األخير الملجأ الحرب هي تكون يجب أن الالزم. من أكثر ويالت الحرب
فيرجسون ويوضح النجاح. معقولة لتحقيق فرصة تكون هناك أن يجب .األخر اإلجراءات
اإلغريقية من الفلسفة الرؤية المستمدة محل تحل الحرب العادلة، المســيحية لرؤية تأييد أن

الروماني».(١٧) والقانون
الشروط أن كما شــن الحروب. قبل الشــروط هذه إلى تنظر لم األوروبية لكن الحكومات
عادلة! وباســم اعتبرت الغربيون أشــعلها التي الحروب فكل الغرب، حروب في لم تتحقق
لنفسه غ سوَّ الحرب بدأ من وكل البعض. بعضهم دماء وأراقوا أنفسهم الغربيون تقاتل العدالة
أن التاريخ يبين العادلة، إلى الحروب المقدسة و«من الحروب عادلة. حربه أن لشعبه ر وصوَّ
اقتراف عن المسئولون غالباً هم سامية قضية إلى االنتساب الدعاء استعداداً األكثر المحاربين
التي المذابح جفن- لهم يرمش دون أن -مــن الوقائع التجاوزات، هكذا رو مدونو أســوأ
الحروب خلَّفت كلها وعبر أوروبا القدس. على االســتيالء نصرهم عند الصليبيون بها دنَّس
 Jaqu Gallot جالو جاك منحوتــات تركت لنا جرائم مهولة، الثالثين عاماً حــرب ثم الدينيــة
الجانبين على على كال الالهوت رجال من يُحصى ال عكف عدد بينما عنهــا، مروعة صــورة
والجرائم بالمذابح بالمقارنــة الماضية تبهت أهوال القرون أن . بيــد باســم اإلنجيل تبريرها
الروســية األهلية الحرب العشــرين: للقرن األيديولوجية الصليبية الحروب إليها قادت التي
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(١٨) الثانية». والحرب العالمية أسبانيا وحرب
نهج من ســن أول فهم اآلخرين، الرومان من متعلقــة بموقف بالتذكير جديرة ثمــة حقيقــة
ولم معهم االختالف في ين اآلخر يعترفون بحق ال كانوا إذ عليهم؛ والقضاء اآلخرين إقصاء
جاء حالة صعود، الرومانية في اإلمبراطورية كانت و«حين مخالفيهم. مع التعايش قيم يعرفوا
الرومان قام كآخر.. فقد تمت معاملته المســيح ظهور وبمجرد السالم، عليه عيسى المســيح
وفي القرن اآلخر.. لكونهــم بوهم؛ وعذَّ المســيح أتباع ضد سياســة التمييز العنصري باتبــاع
منها وجعلوا المسيحية الرومان من األباطرة ومن تبعه قســطنطين، اإلمبراطور اعتنق الرابع،
العامة بالديانة اليهود والمؤمنين من كل أصبح نفوذ، أصبح للمسيحية أن وبعد الدولة. ديانة
بإرهاب قاموا ديانتهم.. بسبب واضطهدوا وعذبوا عوقبوا لقد يمثل اآلخر. القديمة الرومانية
بشكل المسيحيين غير ضد يتم التمييز مارسوا ديانتهم العامة.. كان الذين الرومان المواطنين
للســجن وتعرضوا عادلة، غير طبقــاً لقوانين الغرامات عليهم فرضــت لقد صريــح وعلني.

أيضاً».(١٩) واإلعدام وللتعذيب
أصيلة وباتت صفة األجيال، مع تواصلت اآلخرين تجاه عند الرومان العدائية وهذه الروح
الهيمنة إلى يهدف عام، سلوك إلى الممارسة مع وتحولت غيرهم، تجاه الغربي في الســلوك
إلى األمر أد لو حتى لالستقالل، األخر الشعوب محاوالت ورفض المغايرة األمم على

األرواح. إزهاق

l]Ñ÷] Õ]àfljâ]Ê ^œç˘] ƒ⁄ ’Ö^√j÷] V�̂Èfi^m
دماءهم وســفكوا بعضاً بعضهم فقد قتل الويالت. الصراع عقلية بســبب األوروبيون ذاق
مراراً الجغرافية القطعة هذه السياسية داخل وتغيرت الحدود بعضاً. بعضهم وشرد بأيديهم.
ومات من الزمن، عقوداً اســتمرت حروباً منطقة تشــهد وتمزقت أعراق. لم بفعل الحروب،

غير أوروبا.  البشر ماليين فيها
األوروبي التاريخ شهد «فقد بشاعتها في الوصف تفوق األمم األوروبية بين الحروب إن
عقب مولــد حركات حدث مــا أبرزها الســنين. األمثلة كثيــرة عشــرات حروبــاً اســتمرت
القرن مطلع فــي البروتســتانتية مولد أد» فقد لوثر مارتــن اإلصــالح الديني التي أسســها
ألكثر استمرت التي والبروتستانت، الكاثوليك بين الحرب إلى الميالدي، الســادس عشــر
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قليلة في أجزاء والبروتستانت الكاثوليك بين يسود الكراهية شــعور يزال وال مائة عام. من
أيرلندا في والبروتســتانت الكاثوليك بيــن الصراع المثــال، أد ســبيل فعلى مــن أوروبا.

(٢٠) العشــرين». منذ الســتينيات من القرن المنطقة العنف في أعمال من كثير إلى الشــمالية
حكم عهود مد على وفرنسا إنجلترا بين (١٣٣٧ - ١٤٥٣م) عام المائة حرب استمرت
إذ دموية؛ القرون العشــرين أكثر القرن وكان فرنسيين. ملوك وخمســة إنجليز خمســة ملوك
فقد والدينية. القومية، النزعات بســبب نمو عالميتين حربين في من األوروبيين الماليين قتل
الدول  من جندي ماليين ١٠ عن «قتل (١٩١٤ - ١٩١٨م) األولى العالمية الحرب أسفرت

آخرين».(٢١) مليون ٢٠ وأصيب الحرب، خاضت التي
أزهقت فقد تاريخ الحروب، القتلى يعرفه من عدد الثانية ســقط أكبر العالمية الحرب وفي
بين القتال عن نتج .أخر حرب أي سببته مما أكثر الخسائر من وسببت األرواح، من الحرب
شخص»(٢٢)، مليون ٥٥ «مقتل التقديرات إلى معظم تشير البشر. من ماليين موت األوروبيين

تقريباً»(٢٣). إنسان مليون ٦٢ » إلى الضحايا عدد يصل أخر تقديرات في بينما

  ١٦

 أوروبا اليوم       

للقارة  السياســية الحدود تغير الثــالث الخرائط توضح العالميــة. العربية المصــدر: الموســوعة
في هما بينما وصفتــا بالعالميتين اللتين والثانية، العشــرين، األولــى القرن حربي بســبب األوروبية

البعض. بعضهم األوروبيين بين حربان الحقيقة

األوروبية للدول الحدود السياسية على تغيير وتأثيرها الحروب :(١) خريطة

األوىل    العاملية األوىل   أوروبا قبل احلرب  بعد احلرب العاملية
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التدمير قدر من وكان إحــداث أكبر الحرب، هذه األســلحة في وقد اســتخدمت كل أنواع
ولقد جر الصــدام. لهذا مميــزة ســمة والخراب الموت وكان المتقاتليــن، هــدف الفريقيــن
المدن من كثيراً وترك على السواء، مدنية وعســكرية على أهداف الجوي «الخراب القصف
النقل ومعدات والمصانع القنابل المنــازلَ خربت واليابــان. فقد ألمانيا في خاصة في دمــار
وبعد الحرب شاسعة. مناطق فوق الخراب البرية المعارك ونشــرت المواصالت، ووســائل

الخربة». (٢٤) المناطق في لهم ال مأو والذين الجياع من ماليين تشرد
لم الصدامي وتاريخها األوروبيــة، بصراعاتها القارة من يخرج األبيض الرجــل عندما بدأ
الروح ذات إنما حمل معه الروح العدوانية، يتخلص من ولم الصراع خلف ظهره، حب يترك
وأشد شراسة أكثر بدا الماضي ر أَسْ من متحرر آخر إنسان والدة من الجديد، وبدالً إلى العالم

جديدة. سادية سمات وظهرت عدوانية،

ÇËÇr÷] ‹÷^√÷] Ó÷c ≈]Üí÷] ÌÈ◊œ¬ Ÿ^œjfi] V�̂n÷^m
التحضر من وبدالً من أســالفهم. أمريكا أكثر شراســة إلى الذي هاجروا كان األوروبيــون
العداوة في مثال أســوأ ضربوا يحلمــون بها ويدعون لها كانوا التي الفاضلة وإقامــة المدينــة
الواليات إلى األوائل اإلنجليز من المتطهرون «هاجر فقد اآلخرين. واستئصال الدماء وإراقة
الشعب بفكرة: ومســلحين البشــرية، تاريخ في دموية األكثر العقيدة معهم حاملين المتحدة،

(٢٥) روايتهم إلهية». وكأنها حسب اإلبادة، مقننين فكرة المختار،
تمكن عن أمريــكا نزلوا عندما الحمــر الهنود األوروبيين مع يكشــف تعامــل المهاجريــن
من الماليين إبادة تم فقد األصليين. البالد ســكان تجاه ظهرت التي العدوانية الصراع عقيدة
والحديث. القديم التاريخ عرفها لشعب أكبر مذبحة في بالجملة إفناؤهم وتم الحمر، الهنود
المهاجرين  تلبست التي االستئصالية الروح عن معبراً مثاالً - ذاتها في – أمريكا نشأة وكانت
إفناء أســاس على دولتهم وأقاموا الجديد، الوطن إلى أوروبا تركوا الذيــن األوائل الغربييــن

وجوده. وإنهاء اآلخر

VÏÅ^e˝] Ü”  ÖÁ�i –<M
في جانبــاً مظلماً يوضح األبيض، يد الرجــل على مذابح مــن الحمر الهنود له مــا تعــرض

  ١٧



رؤ معاصرة

لها يشــهد لم التي الجماعية الهندية تعرضــت لحروب اإلبــادة فاألمــة الشــخصية الغربيــة،
التي المذابح هــذه في القوميات والجنســيات من معظم شــارك األوروبيون . مثيالً التاريــخ
معظم شــعوبها، الجتياحات أفنت تعرضت القارة فهذه الدم. بلون األمريكية األرض لونت
جرائم معها تخفي جماعيــة، مقابر فوق بنيت اليوم نراها التــي حضاراتها. والدول ودمــرت

األبدان. لها تقشعر
اجتاحوا األمريكتين عندما األوروبيون التي ارتكبهــا الفظائع عن كشــفت التي من الوثائق
١٥١٨ إلى ١٥٤٢ التي  عن الفترة مذكراتــه في كازاس الس دي برتولومي المطران كتبه مــا
االكتشــافات تاريخ يتناول كتاب يخلو وال العالم الجديد. إلى األســبان طالئع فيها صاحب

التاريخية. الشهادة لهذه إشارة من الهنود وإبادة
يظنون  البداية الهنود في : «كان كازاس يقول الس
ذلك كان السماء. من عليهم نزلوا قد أن المســيحيين
بهم عوا المســيحيون ونهبوهــم وفظَّ عذبهــم إلــى أن
هناك إلى ذهبوا الذيــن إن وتكراراً.. ونكبوهــم مراراً
الهندية الوادعة، الشعوب أبادوا أدعياء المسيحية من
إمــا باالجتياحات األرض، وجه مــن ذكرها ومحــوا

ولم البشر مثله يشهد لم شنيعاً غليظاً فظاً استعباداً تبقى من باستعباد وإما المتوحشة، الدموية
كما عذاباته من الخالص يحاول أو يفكر فيهــا يحلم بالحرية أو كان من تعرفــه الدواب. أما

القتل».(٢٦) فمصيره إنسان كل ذلك يفعل
من ينزلوا لم الرجال هؤالء أن يعرفون بدءوا والتفظيع العنف كل هذا «رأ الهنود وحيــن
الغابات. ويختفي في القساة البشــر هؤالء من يهرب أو طعامه يخبئ بعضهم وصار الســماء،
والتراذل أن الطيــش بهم بلغ وقــد .القر ويختطفون أســياد يطاردونهــم كان المســيحيون
الحمر الهنود نبالئها. آنذاك راح أشــهر وامرأة الجزيرة حاكم امرأة مســيحي قبطان اغتصب
بل هجومي، غير كان سالحاً ولكنه السالح. وحملوا المسيحيين، لطرد وســائل عن يبحثون

(٢٧) الصبيان». بألعاب أشبه حروبهم كانت لذلك والدفاع؛ المقاومة عن أعجز كان
بطونهم ويبقرون إال تلــد امرأة أو حامالً أو طفالً يتركون القر فــال على يدخلون «كانــوا
رجالً يشــق من على الحظيرة. وكانوا يراهنون يقطعون الخراف في كما ويقطعون أوصالهم
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من الرضع ينتزعــون ســيف. كانوا بضربة أحشــاءه يدلق أو رأســه يقطع أو ، بطعنــة ســكين
في األنهار بهم أو يلقون بالصخور، رؤوســهم ويرطمون أقدامهم من ويمســكونهم أمهاتهم
يسفدون الطفل يختلج. كانوا إنه عجباً يقولون: الماء في يســقط وحين ســاخرين. ضاحكين
مجموعة ينظمونها طويلة، مشــانق بالسفود، وينصبون اللحم قطع تســفد وأمه بالســيف كما
من وهناك أحياء. ويحرقونهم النار يشــعلون ثم مشنوقاً، عشــر ثالثة مجموعة كل مجموعة،

النار. فيها ويشعل اليابس بالقش األجساد يربط كان
قطعاً أيديهم فيقطع األحياء يلتقط كان منوعة. بعضهــم أنواعاً لديهم التعذيب فنون كانــت
الخبر هيا أذيعوا أي الرسائل هيا احملوا : لهم يقول بأجسادهم، ثم معلقة لتبدو كأنها ناقصاً؛
لهم بأن تصنع يقتلون فكانوا ونبالؤهم الهنود أسياد أما الغابات. إلى هربوا الذين بين أولئك
نار تحتهم بها، وتوقد المســاكين يربط هؤالء المذراة، ثم يضعون فوقها القضبان مشــواة من

(٢٨) واألنين». العذاب واأللم وسط ببطء أن يحتضروا من أجل هادئة
بعد إليها يصلون ذهبها وخيراتهــا أو يســرقوا قرية ينهبوا أن يريدون «وحين كان األســبان
فتحهم في النــوم فرمان الغارقين المســاكين الهنود على يقــرءون وســاعتها منتصف الليل.
القرية. سكان ويا قبائل الهنود، زعماء يا : فيه ويقولون السكان، يفهمها كل ال التي باألسبانية
وأعلنوا كلها، فاخرجوا األراضي سيد هذه قشتالة وبابا، وملك واحد، إله بوجود نعلمكم إنا
يدخلون األسبان كان الفجر طلوع ونقتلكم. ومع الحرب عليكم سنعلن فإننا وإال له؛ الطاعة
والنســاء األطفال ويحرقون المســاكين األبرياء النيام فيحرقون منازلهم القشــية على هؤالء
البالد لفتح هذه أن الله أرسلهم السنين يكتبون ويزعمون كان األسبان طوال هذه أحياء. وهم
في الله يحمدون األمم. وكانوا هذه على نصرهم الذي هو الله وأن آمنة مطمئنة، كانت التــي
الطغيان».(٢٩) هذا قاموا بكل الخيرات؛ وألنهم هذه ألنه أعطاهم كل صلواتهم ويشكرونه؛
بوجه الهنود يحب ال وهــو يوكاتان، أســقف الندا دي أخر يرويها «دييجوا وفي شــهادة
كبيراً عدداً فروعها علــى قائد من هذه المحلة، شــنق بالقرب شــجرة رأ إنه خاص، يقول:
لم أهواالً األسبان لقد اقترف الصغار.(.....) األطفال أقدامهن على شــنق كما من الهنديات
وكانوا ويقطعون أثداء النســاء، واألرجل، واألذرع األيدي يقطعون كانوا مثيل؛ إذ لها يســبق
بالســرعة التي يمشــون يكونوا لم ألنهم ويطعنون األطفال؛ البحيرات العميقة في بها يلقون
من األعناق- مسلســلين يقتادونهم كانوا -الذين أولئــك ما ســقط أمهاتهم. وإذا تمشــي بها
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ال حتى رؤوســهم يقطعون كانوا فقد رفاقهم، بها التي يســير بالســرعة مرضى أو لم يســيروا
(٣٠) أغاللهم». وفك التوقف إلى يضطرون

عدائية نزعات وولَّد الجدد، نفوس المستعمرين في الشــر مكنون الصراع أخرج حب وقد
القتل في والتفنــن والتشــفي رغبة اإلبادة خلــف اإلنســانية الروح توارت إذ غيــر مســبوقة؛
والتخويف، لإلرهاب الضحايا، رؤوس سلخ المروعة الظواهر هذه من بالضحايا. والتمثيل

! رؤوسهم حمل معاناة من بدالً القتلى، عدد إلحصاء وأيضاً كوسيلة
«الرجل العكــش(٣١) أن يؤكد منير الهنود لهــا تعرض جرائــم اإلبادة التي عن في دراســته
يديه.. صنع جرائمهــا من وأن أكثر الجديد، العالم فــي الســلخ عادة خلق الذي األبيــض هو
القرن أواخر ففي األيرلندية، اإلنكليزيــة الحروب أيام متبعة الرأس فروة ســلخ عادة وكانت
فروتها إلثارة وسلخ الرؤوس قطع إلى جلبرت همفري اإلنجليزي القائد لجأ عشر السادس
أقلها زرع فظاعــات (١٥٦٧-١٥٧٠) في وقمع انتفاضتهــم األيرلندييــن نفوس في الذعــر
العالم إلى يتوجــه أن وقبل المقطوعة. بالــرؤوس االنتفاضة زعيــم جانبــي الطريــق إلى مقر

الحضارة. نشر ببالئه في اعترافاً فارس»؛ » لقب البالط الجديد، خلع عليه
أمر عندما قرون ثالثة حوالي بعد المشهد بكل تفاصيله هذا سولي الفرد الجنرال فقد أعاد
عصا، وزرعها على علــى كل رأس عصي، على الالكوتا لهنود المقطوعــة الرؤوس بنصــب
فرض أو الزينة غير أخر مقره العام. ولقطف الرؤوس وظائف إلى المؤدية الطريــق جانبي
البداية في استخدمت األولى. لقد األمريكية والمستعمرات أيرلندا في الحال كان الهيبة كما
أخالق اكتشفت سرعان ما ثم عدد القتلى، - للتأكد من الخرزية الحســاب آالت عن بدالً -

مستقلة. صناعة منها وجعلت وطورتها فاعتمدتها للرزق وسيلة فيها السوق
فروة بسلخ اكتفت ثم برأسه، ويأتي يقتل هندياً، لمن مكافأة االستعمارية رصدت السلطات
مكافأة ولعل أقدم الضحيــة. هوية من التأكد فيها تريــد التي المناســبات بعض في الــرأس إال

١٢ ســبتمبر  في .١٦٩٤ عام تعود إلى الجمجمة كامــل من بدالً الــرأس فروة على إنكليزيــة
لكل مختلفة مكافآت ماساشوســتس مســتعمرة العامة في المحكمة رصدت العام مــن ذلك
مقام بحســب المكافآت هذه وتختلف جنســه. أو عمره مهما كان هندي رأس بفروة من يأتي
الميليشيا، وعشرة جنيهات جنيهاً لرجل وعشرون للمستوطن العادي، الصياد: خمسون جنيهاً

جوائز مماثلة. اإلنكليزية رصدت كل المستعمرات حتى سنة عشرون تمض ولم للجندي.
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التي الشــركات هذه إحد توماس ســميث أســس ببورتالند يعــرف ما أو فــي فالمــوث،
يزود ســميث كان فرواتها. أو برؤوســهم والعودة الهنود لقتل تســتأجر فرقة مــن المغامرين
من حصته إن يومياته: صفحــة وتقول المكافأة. ثلث ويتقاضى بالمعدات والذخائــر الفرقــة
الصيادون يتعهدون  ١٦٥ جنيهاً. كان بلغت (١٨ يونيو ١٧٥٧) ذلك اليوم الكاســد مكافآت

واحدة. فيها فروة يبقون قرية قرية وال يمشطونها معينة،  قرً
أسهل؛ صيدها وألن العدو؛ فروة الهندي عن ال تختلف الحليف الهندي رأس وألن فروة
جهودها على هــذه التجارة فقد ركزت التافهة هذه التفاصيل تعنيها ال الســوق وألن أخــالق
القديسين. أسماء ألنفسهم واستعاروا تنصروا الذين أولئك والســيما الحلفاء، رؤوس صيد
فيالدلفيا، لكن هنود يصطادون أنهم مســتوطني نيوجرســي أربعة رجال من من فرقة زعمت
واستخدموهم أرواحهم المستعمرون أنقذ الذين المنطقة هنود من كانوا ضحاياهم كل أن تبين

السخرة. أعمال في
كانت ال الهنود رؤوس فروات من وتــزل Lewis Wetzel أن غنيمته لويس المغامر يــروي
من أبطال مستوطنين مغامرين، ابن وهو وتزل ويعتبر الواحدة، الطلعة فروة في عن أربعين تقل
االستيالء يحاوالن أبواه عندما كان صغيراً رح جُ الثغور. يعرف بعمالقة وما األمريكي التاريخ
لهذا الهنود. لقتل نفسه ونذر ضحاياه أول دشــن عشــرة الرابعة بالقوة. في هندية على أراض
فيما زعيميــن هنديين جرائمه قتل من آخــر. في عمل حياته من لحظــة يُضع ولم لــم يتــزوج
والثاني ،١٨٧١ الدوالوير عام زعيم األول المستعمرين، مع السالم يجريان مفاوضات كانا
من فروة رأسه وســلخ الهندي رأس قطع صار «وتزل» من ١٨٧٩. وبدءاً الســينكا عام زعيم
مصنوعة وأحذيته صيده مالبس بأن بل الكثير منهم يتباهــى المحببة، اإلنجليزية الرياضــات
واإلنكليز اإلنكليز الملكيون بدأ عندما الزمان من عقد بعد الحال تغير ثــم الهنود. جلود مــن
وينســب إليها اإللهية، بالعناية وصالً منهم كل يدعــي فيما بعضهم رؤوس يســلخون الثــوار
(شــعب وتمثيل والتفضيل، االختيار صفة على الطرفان تنازع وبالطبع فقد جرائمه وفظائعه.
يســمى ما فترة طوال بالجثث والتمثيل لتقليد الســلخ مخلصين جميعاً ظلــوا اللــه)، لكنهــم

االستقالل».(٣٢)  بحرب
أحد أن إال الرجل األبيض يد على بيدوا أُ الذين الهنود الضحايا تعددت األرقام حول وقد
نســمة،  نحو ٤٠٠ مليون يبلغ  ١٥٠٠ عام في األرض ســكان «عدد أن يشــير إلى التقديرات
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من  يتبقى عشر القرن السادس األمريكتين. وبحلول أواسط القارتين منهم مليون ٨٠ يســكن
سكانها، فإن عدد المكسيك، على حديثنا إذا قصرنا أما ماليين. عشرة الثمانين الماليين هذه

كانت  وإذا نســمة. عام ١٦٠٠ مليون في ٢٥ مليون نســمة، بينما يبلغ يبلغ نحو عشــية الفتح،
التي تلك هي الحالة فهذه ما، حالة عن الحديث في دقيقاً استخداماً استخدمت قد إبادة كلمة
وأكثر)  % ٩٠ بنســبة تدمير النســبية ( الناحية من فقط ليس رقم قياســي، فهذا نتحدث عنها.
بـ٧٠ مليون  يقدر لعدد الســكان انخفاض عن نتحدث ألننا أيضاً ؛ المطلقة من الناحية وإنما

إنسان».(٣٣)
من جلبهم تم الذيــن فالســود الجديد. العالم ضحايا هــم وحدهم الحمر لــم يكن الهنود
على أمريكا نشــأت فقد اليوم. باقية حتى آثارها الزالت مأســاوية قصة لهم كان إفريقيا كعبيد
إفريقيا ويتم مــن الغربيــون باصطيادهم يقوم كان الذيــن األفارقة مالييــن أكتــاف وجماجم
بدمائهم كي تنمو األمريكية األرضَ السودُ ورو األبيض. الرجل لخدمة السفن شحنهم في
الذين  السود الكثير من تجاهل أن يمكن وال وينتعش االقتصاد. المصانع المحاصيل وتدور

المسلمين. من اإلفريقية كانوا اختُطفوا من القارة

VÌÈ”ËÜ⁄˘] ÌÈ◊‚˘]<hÜ£] I N
في األبيض للرجــل العدائية النزعة تزايــد الصــراع، مع بنار الجدد اكتــو المســتعمرون
القوي شيء. كل السائد في هو القوة األهلية. كان منطق بالحروب عرف فيما الوطن الجديد
هو الخيار نــزاع أي لحســم إلى العنف كلمته، واللجوء يفرض الذي وهو يحكــم هــو الذي
الواليات بين الحروب خســائر بعضاً. وكانت وقتل بعضهم األمريكيون تقاتل فقد الوحيــد.

فادحة. الجنوبية والواليات الشمالية
 ، ٦٢٠ ألفاً الطرفين من القتلى عدد بلغ األرواح «فقد من البالد أعداداً هائلة الحرب كلفت
هؤالء نتيجة  نصف من أكثر مات وقد الجنوب. من ألفاً و٢٦٠ الشمال من ألفاً ٣٦٠ بينهم من
والمزارع الممتلكات في ثمنــاً باهظاً عامة األمريكيين وكلفت الحرب باألمراض. اإلصابــة

(٣٤). وأطفال» ونساء رجال وهلك الكثيرون من المدنيين من والتجارة، والصناعة
فكال واحد. دم مــن أشــقاء بين يدور القتال بأن انطباعــاً يعطي ال المعــارك مــا حدث في
ال أمريــكا ربما شــهدته الذي من القتل الكم هــذا اآلخر. إفناء علــى الطرفيــن كان حريصــاً
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المهاجرين. لنزول األول اليوم يستخدم منذ فالسالح .أخر أي بقعة بهذا الشكل في نجده
. األمريكي بالمواطن مرتبطة ظاهرة أي خالف لحسم وحيدة كوسيلة واستخدام السالح

حكومة أي تستطيع مواطن، ال ليصبح حقاً أصيالً لكل السالح حمل األجيال توارثت وقد
المدن أصبحت أن الظاهرة هذه شــيوع على وترتب باقي العالم. في هو تقييده كما أمريكيــة
أعلى تشهد األمريكية والمدن قارن، تُ ال القتل والعنف اليومية بها فحوادث أمناً. أقل األمريكية

الدولي. المستو على الجنائية الجرائم من نسبة
منمشكلةالولع «إنالعقلية األمريكيةتعانيتاريخياً
رب األســرة كان لقد والســالح. البندقية باســتخدام
سالحه يحمل بأنه كان الماضي يُعرف في األمريكي
ما؛ كان ضايقه شــيء وإذا معظم الوقت، داخل بيتــه
ضيقه، س عن الهواء لينفِّ فــي الرصاص ويطلق يقف
، وال بذلك العالم إطالقاً آخر في شــعب يُعرف ولم

الرصاص إطالق كان الغربية. الشــعوب باقي في معتاداًحتى أمراً األمريكي المجتمــع في
بالمنطق الوحيد العالم أمريكا مع تتعامل عجيباً أن ليس اآلن، ولذلك الدولة وحتى بدء منــذ

والسالح».(٣٥) القوة منطق تجيده وهو وتظن أنها وتهواه، تعشقه الذي
على اآلخر، يغري صاحبه باستخدام القوة المفرطة، والقضاء منطق الســالح أنه وخطورة
عليهم المخالفيــن والقضاء فإبادة مدمــر. شــعور وهذا عليه، قهره والســيطرة وليــس مجرد
ســبق من ميول ما كل فاقت العدائي النزوع في طفرة أمام أننا يعنــي التعايش معهم من بــدالً

عدوانية.
الحــروب المعاصرة في فتــكاً األســلحة األشــد اســتخدام الالإنســانية ويبرز هذه النزعة
النووي للسالح استخدام أول العشــرون القرن شهد فقد الشامل. بأســلحة الدمار المعروفة
يكن لم إلقاءهما أن مــن الرغم على ونجازاكي هيروشــيما على قنبلتين أمريكا ألقت عندمــا
أسلحة استخدام لالستســالم. وتكرر استعدت قد كانت إن اليابان حيث عســكرية؛ ضرورة
العراقي الجيش ضد المنضب استخدام اليورانيوم إذ تم الشامل في الحروب األخيرة؛ الدمار
الفلوجة في ضد المدنيين األبيض الفسفور ثم التســعينيات، أوائل األولى الخليج حرب في

٢٠٠٣م. عام للعراق األمريكي عقب الغزو
<
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و«ثمة العالم. مستقبل على قاتمة بظالل ويلقي البشــرية خطراً على يعد اإلبادة فكر ظهور
وليست فيه، كامناً احتماالً اإلبادة جعلت الحديث الحضاري الغربي التشــكيل تســم عناصر
عن فيها المرغوب غير العناصر من للتخلص استعداداً داخله وولدت عرضية، مســألة مجرد
وغيرها النازية بعملية اإلبادة اإلنسان الغربي قام وقد ومخطط ... منظم بشكل إبادتها طريق

(٣٦) وإنما بسببها». وحداثته الغربية حضارته من الرغم على ال اإلبادة عمليات من
تكون أن المفترض من كان التي الغربية النهضة مــع النزعة اإلبادية ازدادت رســوخاً وهذه

الغربي اإلنسان وكأن التساؤل، يثير وهذا إنسانية، أكثر
عليه مادياً تراجع إنســانياً، وتهيمن تقدم تحديداً كلما
يبدو أن اإلنســانية بداخله. لخميرة مدمرة قيم أنانيــة
الحديثة الغربيــة الرؤية هــو اإلبادية «ظهــور النزعــة
علمانية بأنهــا رؤيــة نصفها أن يمكــن للكــون التــي

(٣٧).« شاملة إمبريالية
يحمل الغرب تطــوراً مدمراً مــن نواجه إننــا اليوم

وحضارة الغرب، على ثقافة محاكمــة ومن حقنا « .األخر الحضارات من التخلص نزعــة
تم التي المختار- -الشــعب الملعونة طبقاً للفكرة األخر؛ للثقافات ام الهدَّ دورها أســاس
الرفض بهذا المختلفين، وهو ويدين يرفض الغرب إبادته. حتى اآلخر وإنكاره عبرها رفض
خطر اإلنسانية في مستقبل ويضع النهائي، انهياره أسباب يحمل األخر اإلنسانية لألشكال

حقيقي».(٣٨)
الصراع ألفكار مزيفــة مشــروعية أعطت والثقافية والسياســية الغرب العســكرية إن هيمنة
تكرار والفنون، وتم اإلعــالم خالل من مقبولة صور في بتقديمها اآلخــر، في إبادة والرغبــة
وعي في للتأثير أخالقية مســحة وإعطائه العدواني الســلوك لتبرير الوتر؛ هذا على الضــرب

. تأنيب الضمير من تهرباً يرتكبه ما بصحة الذات وإلقناع اآلخرين،
مع  التعامل في وحيد كخيــار الصراع يلحظ تقديس المعاصرة الثقافة الغربيــة  ومــن يتابع
األجيال أن الغرب في األخالقيــة والظواهر المعاصرة والهوايات الفنــون وتؤكد اآلخريــن.
يجري كالدم الفكــرة، وكأنها ذات عليها المتمردة، وســيطرت الروح هذه توارثت الجديــدة

الزمن. مرور مع تندثر ال العروق في
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اهتماماً لها فــإن وازدهار وإبداع؛ تنوع مــن مما بها الرغم على المعاصــرة الفنــون الغربية
بإعجاب وينظر الخارقة، البدنية كثيراً بالقــوة فاإلنســان الغربي يهتم . الصراع بفكرة متزايداً
الجمهور لد الرغبة هــذه وإلرضاء األلم. ومشــاهد الدماء رؤية ويألف العنيفة، لألعمــال
ســماوية. إن رســالة وكأنها العنف وصور مظاهر الغربية اإلنتاج الســينمائي تضخ شــركات
الســينما األمريكية والدمار. قدمت القتل حول تدور التي تلك الفنية هي األعمال من الكثير
لإلنســان كنماذج وزورو، ورامبو» وطرزان، والســوبرمان، «الكاوبوي، شــخصيات للعالم
يســتطيع البطل يُقتل. وال اآلخريــن يَقتل الذي المبهــرة، ذي القوة قهــر، يُ الغربــي الــذي ال
ذلك كل مع الغرب يُخدش. ويقدمــه وال الخصوم مــن كبير عدد على األمريكــي االنتصــار

. وليس قاتالً أنه بطل على
والرغبة في استنزاف الصراع تجسد موضوع نماذج الغربي من أنتجه اإلعالم ما أغرب ومن
يعيش يموت. ال الذي الكائن الخرافي هذا ؛ «دراكوال» الدماء مصاص شــخصية اآلخرين،
على يعيش من نفسية عن رمزياً تعبر ربما الشخصية وهذه خارقة. قوة ولديه الدماء مص على

الشعوب. على ثروات االستيالء
«رامبو» شــخصية الســينما اختارت فيتنام، مع حروبها فــي أمريكا انهزمت وحتــى عندما
يكن ولم جمعاء. البشــرية المجتمع ومع ومع نفســه، مع األمريكي الجندي صراع لتجســد

والصراع. القوة إال الحياة للتعامل مع وسيلة ولم يعرف السالح، سو لرامبو رفيق
الغربية الموســيقى إلى نظرنا فإذا الشــباب. هوايات المس الصراع فإن الســينما وبجانب
يكتفوا لم فاألمريكيون قبل. من تكن موجودة جديدة لم أخذت أشــكاالً أنها نجد المعاصرة
الميتاليك، روك، مثل هــارد العنيفة الموســيقى من ألواناً اخترعوا وإنما هو، كما بهــذا الفــن
تصاحبها حركات والتي اآلذان تصم التي الصاخبة الموســيقى رول. وأصبحت آند والــروك
دائماً دت وجسَّ والود السالم معاني فقدت األغاني كلمات وحتى شــعبية. األكثر العنف هي

الصراع. فكرة
العنيفة والحــركات العضالت الســتعراض ســاحات إلى الموســيقية تحولــت الحفالت
مكوناً المزعجة الحــرب طبول وأصبحت معظم األحيان، في هيســتيرية أشــكاالً التي تتخذ

  ٢٥



رؤ معاصرة

الموسيقي يستقطب الصخب من النوع الموسيقية. وأصبح هذا اآلالت منظومة في أساســياً
المشــاركين تســتوعب الصغيرة الصاالت تعد ولم للترفيه، المحبيــن من األكبــر الجمهــور
كرة مالعب في ينظمون الحفــالت للفــن العنيف المغنين وكبــار الموســيقية فبدأت الفرق
«الصراعي» التنفيس من الراغبين في اآلالف تســع عشــرات التي الكبر والســاحات القدم

أنغام الموسيقى. على
الطاقة  ويفرغون البشر من كبير جمهور يتراقص المزعجة والموسيقى الطبول قرع  ووسط
تشــهد أن المعتاد من وأصبح اكتــراث. دون بعضاً بعضهم ويضــرب فــي حركات عشــوائية
الذي األمر وكسور، البعض لجروح وتعرض األقدام، تحت الحفالت ســقوط مصابين هذه
الدائم والحضور الموســيقية، عالج ضحايا الحفالت في تخصصوا أطباء ظهور عليه ترتب
لممارســة عملهم واالنطالق الطبول، قرع على أرض االشــتباك في المصابين مــن بالقــرب

المتصارعين. الراقصين من الضرب مخاطر وسط
أشــبوري  هايت عيادات مجموعة أصدقائه ١٩٧٢ مع عام في ريلمــان دكتور فقد «أســس
حفالت المصابين في تعالج عالجية أي مؤسســة الروك، لموســيقى عيادات المجانية وهي
فريق الروك يفعله ما واصفاً كاليفورنيا، خوسيه في سان في ريلمان الدكتور كتب الروك. وقد
جيتار التي يصدرها النغمات الوالية. جامعة في السلة كرة ملعب في الجموع يهز (الالرسن)
الشباب الراقص دوران مكان سو ليست ضربات الشاكوش. واألرض ضربات تشبه اإليقاع
بجانب قريب مكان وفي اآلخرين. فوق بأنفسهم ويلقون يتدافعون العرق الذين متصببي من
ذا هو المصابين. ها بعض فحص وبدأ البالســتكية، ريلمان قفازاته ديفيد ارتد الكواليس،
عضة حديثة يشــبه بجرح ومصاب الصدر، عــاري عمره، من والعشــرين شــاب في الواحدة
من تلقى ركلة أنــه توضح الجلد، عليهــا طبقة من أزيلت التي بيــده وتظهر إصابة اإلصابــة.

(٣٩) الشباب». أحدث موضة بين العسكري الذي يعتبر البوت
إذ الرياضة أيضاً، في مجــال برزت الغربييــن العنيفة هوايات ســنجد أن الفنون وإذا تركنــا
الرياضات أن الملفــت ومن الصدامية. النزعة هــذه مع تتوافق التي الهوايــات زادت شــعبية
وهناك رياضات في الغرب. وانتشرت نمت العالم أنحاء في كبيراً تلقى حماساً التي ال العنيفة

األرضية. الكرة في باقي لها وجود الغرب فقط، وال في توجد عديدة عنيفة
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النصر. أجل من صراع إلى وتحولت والمتعة، الترفيه حس بين ممارســيها الرياضة فقدت
المواطن ميــولَ الغرب في جمهــور تحظى بأكبر المســابقات الرياضية التــي ويعكــس نوعُ
يعشقها الرياضات التي من كثيراً أن المعلوم من الباطن. وعقله مخيلته في وما يدور ، العادي

الصراع. ومالمح عالمات القسوة تحمل التي تلك هي الغربيون
بباقي في الغرب بالمقارنة األكثر عنفاً الرياضات من تعد التــي الحرة نمت المصارعة فقــد
وســط إلى حلبة القتال ونقل األمريكية، «فتوات» الشــوارع لتعارك تقنين بمثابة العالم، وهي
الرياضة هذه على المشــروعية إلضفاء الضوابط بعض وضع مع لألقــو متحمس جمهــور
التي المالكمة مع األمر نفس المتصارعين. أحد بسحق وتنتهي القوة، باستعراض تتميز التي
التي تلك غير أمريــكا القدم في كــرة إن بل الرياضات. أهــم من وصارت نمــت فــي الغرب
من تعلي التي المتحدة الواليات أن الملفت ومن المصارعة. على تعتمد فهي العالم، يعرفها
التقليدية القدم كرة في مســابقات قدماً لها تجد البدنية ال بالقوة التي ترتبط الرياضات شــأن

العالم. األولى في الشعبية اللعبة تعتبر التي
مع اإلنســان صراع بجانب الحيوان مع الصراع مســابقة اختراع في الغربيين بعض وتفنــن
في أسبانيا سنوية مهرجانات لها التي تقام مصارعة الثيران في تجلت الفكرة اإلنســان. وهذه
ظهرها، في السهام برشق بعد تعذيبها بقتل الثيران الثور، وتنتهي على تفوق اإلنســان إلظهار
الثيران في فيها مهرجانات تنطلق المســابقات هذه ويســبق ! الجماهير وســرور وســط فرح
أو الثيران الهائجة حوافر تحت القتل سحقاً بَال باأللم وأحياناً مُ غير جمهور خلف الشــوارع

الحادة. بقرونها طعناً
تصبغ المجاالت، وأنها كثير من في تظهر الغربيين لد روح الصراع أن تؤكد هذه األمثلة
هي الصراع كانت فكرة المســتقبل يستشــرفون بدءوا عندما وحتى الحياة. مناحي من العديد
والطمأنينة الهدوء يجلبــا لم التكنولوجي والتقدم أن المدنيــة ويبدو أيضاً. محــور تفكيرهم

أمناً. أفضل وأكثر في غد األمل وغرس
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ثم والصدام الصــراع كان بالمســتقبل، يتنبئون الغربيون والمفكــرون ــاب تَّ الكُ عندمــا بدأ

  ٢٧



رؤ معاصرة

بين بالصراع يكتفوا لــم وأعمالهم . وكتاباتهم أحالمهم من خــالل البشــرية ينتظر ما الدمار
البشــر بين والفضاء، األرض بين نطاق المعــارك اتســاع تخيلوا وإنما األرض، البشــر علــى
عن الغربيين كتابات على الســوداوية الرؤية طغت .األخر الكواكب من قادمة ومخلوقات
هذا  وحروب نووية. وبناء على صدامات مقبل على وجهة نظرهم - – من الكون المستقبل.
عرف لما ضخمة ميزانيات ووضعت الكواكب. لحــرب اإلعداد في الغرب انخرط التصــور
المستقبلية المواجهات لهذه اســتعداداً اإلنسان؛ حســاب رفاهية على النجوم، حرب ببرامج

المتوهمة.
تدور  التي األفالم وقدمت التصورات المستقبلية مع هذه بدورها الغربية السينما تجاوبت
و«يوم النجوم» و«حــرب «يوم االســتقالل» الكوني، مثل والصدام المســتقبل حول حروب
عن حديثها عند الغربية اإلعالم تبثه وسائل ما كل الدموي على يغلب الطابع القيامة»...إلخ.
الدمار أي المواجهات. هذه في هي المســتخدمة النووية فاألسلحة المســتقبلية. التصورات

والكواكب. للمدن التام
بدأت إذ الصراع؛ لروح أشد تطرفاً بأفكار للمستقبل في تنبؤاته أيضاً الغربي العقل وتماد
األشــخاص اإلنســان لمعاقبة جســم داخل اإلجرام عن جينات بالبحث متعلقة أفكار تظهر
أنتجت  وقد بمبرر إنقاذ البشــر. - تخيلهم – حســب إجرامية أن يرتكبوا أفعاالً مســبقاً، وقبل

األقلية». «تقرير أو Minority Report فيلم المجال هذا في األمريكية السينما
في مزمنة، الغربي التفكير يعكسها التي العنف واستخدام الصراع فكرة أن سبق مما يتضح
عليها الروح تغلب والحديثة فالحضارات القديمة والوسيطة والمستقبل. الماضي والحاضر
وتؤكد ممكناً. ذلك إن كان إبادتــه الغير ثم والســعي للســيطرة على اآلخرين، تجاه العدائيــة

العكس. التحضر وليس مع تزداد للعدوان النزعة أن الرصد التاريخي عملية
انفراد مع جاءت منها العالم التي عانى الحروب وهي أن جدال فيها، حقيقة ال هنــاك لكــن
الخالفة مــع انهيار اإلســالمية الدولة خاصة عالمية منافســة، قو وغياب الغــرب بالقيــادة
على المســيطرة النزعة العدوانية تطويق الذين اســتطاعوا هم وحدهم العثمانية. المســلمون
لقد عندهم. التوســعية الرغبة وكبتوا الجغرافية منطقتهم األوروبيين فــي وحصروا الغــرب،
الدولة تأسيس بداية معها منذ وتعاملوا الغرب، على الصراع المسيطرة روح المســلمون فهم
جهاد وبسبب النزعة العدوانية، هذه لمواجهة الوحيد الســالح هو الجهاد وكان اإلســالمية.
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الزمن. من طويلة لفترة مخالبهم عند الفرنجة وتقليم العدائية الصراع روح قهر تم الطلب
تجاه المعادي الموقــف هذا واســتمر له. ظهور مع أول الغرب لإلســالم ظهــرت كراهية
ضد الحرب لهم مشــروعية ســوغت العداء أبعاداً دينية واتخــذ هذا اليوم، حتى المســلمين
في مباح اإلســالمية األمة على العدوان وأن األحوال، كل في خطراً واعتبارهم المســلمين،

األزمان. كل

›¯â˝] ƒ⁄<ÌŒ¯√÷] V �̂ä⁄^}
الدولة ظهور منــذ المســلمين مع الغرب بدأ صدام
وسلم. عليه صلى الله محمد عهد النبي في اإلسالمية
بل اإلســالم، مع الرومانية اإلمبراطورية تتســامح لم
التــي بادرت وهي كعــدو منذ البدايــة. تعاملــت معه
بالرفض الجديدة الدعوة وواجهت بالعداء المسلمين
ذاك في الغربية اإلمبراطوريــة والمعاداة. وارتكبــت
قديماً وحديثاً، الدوليــة األعراف تنكره خطــأ العصر

جماد في الشــهيرة مؤتة معركة فــي تســبب األمر الذي رســول الله. مبعوث عندمــا قتلوا
للهجرة. الثامن العام من األولى

والملوك يدعوهم القبائل إلى رؤســاء يرســل وســلم عليه صلى الله الله فقد كان رســول
فاعترضه الروم ملك الشــام، إلــى إلى بكتابه عمير األزدي بن فبعث الحارث إلى اإلســالم،
األحداث-  من مسار يبدو فيما هرقل– مع فقتلوه باالتفاق ، الروم وكانوا حلفاء الغساسنة،
معادياً مقصوداً الختبار موقفاً قتل مبعوث الرســول كان ورسالته. الكريم بالرسول اســتهزاء
الدين ألتباع طموحها، وتحدياً مد واكتشاف الجزيرة صحراء في قلب الصاعدة القوة تلك
القبائل من بحلفائهــم واســتعانوا قوتهم بكامل المســلمين فعل لرد الــروم الجديد. اســتعد

لهم. الموالية العربية
أن الشعوب  غيره».(٤٠) رغم رسول الله عليه وسلم صلى الله «لم يقتل لرسول أنه المالحظ
لم تجاهر أنها إال أيضاً، اإلسالم من معادية مواقف لها كانت رســالً أرســل لها األخر التي

فعل الروم. األعراف كما بمخالفة
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الرقعة الواســعة، هذه فجأة علــى الرومان ســلطان تقوض ســنوات قليلــة بعــد ذلك وفي
اإلســالم دخلوا الذين رعاياها، من الغفيرة الجماهيــر نفوس على ســلطانها أيضاً وتقــوض
وحصروا وعواصمه، ثغــوره وحماة اإلســالم جند هم صاروا من ذلك بل وأعجب طوعــاً،
جهدها وذهب ما ضاع، تسترد أن الشمال في البيزنطية الدولة في الشــمال، وجاهدت الروم
الشــمال وبين المحصورة في النصرانية بين قرون خمســة مدة هدراً «وظل الصراع مشــتعالً
. (٤١) يُذكر» تفعل شيئاً تستطع أن لم النصرانية جيوش ولكن الذي يتاخمها جنوباً، اإلسالم

المســلمين بيــن المتبادلــة لــم تتوقــف الهجمــات
حدود على األمويــة الخالفة فتــرة فــي والبيزنطييــن
فترات يستغلون البيزنطيون كان أوروبا. وشرق الشام
الحكم ويهاجمون، اإلسالمية، أو تبدل الدولة ضعف
وكان بالفشــل. تبوء دائماً كانت محاوالتهــم ولكــن
وما العباســيين، إلى األموييــن مــن الحكم «انتقــال
السيما داخلية- اضطرابات بعض من ذلك صاحب

يفكر على أن االيســوري ليو بن الخامس قســطنطين اإلمبراطور الدولة- ســاعد في أطراف
الصغر. من آســيا في المســلمين حدود طول على الشــرق في اإلمبراطورية تخوم فــي مد
المســلمين المؤرخين من ينال ال جانب الروم هذا التخطيط العدواني من أن للنظر الملفــت
إلى قســطنطين الروم ومائة خرج طاغية وثالثين ثالث ســنة فيقولون: إنه في عابرة التفاتة إال
إلى عنها أهلها ونزح استســلمت.. حتى بالمنجنيق يرميها وراح حصارها في وألح .. ملطية
فيما منطقة الجبال وهي قاليقال، البيزنطيون إلى ثم مضى الجزيرة في وتفرقوا بالد اإلســالم

 (٤٢) الغلبة». للعدو وكان الغربي والفرات أرستاس بين
الروم بسبب هجمات دائمة حرب حالة في وأوروبا المسلمين بين المناطق الحدودية كانت
للدولة اإلسالمية. دائماً كانت الغلبة لكن المتعاقبة، الحكومات اإلســالمية وصداماتهم مع
اإلســالمية الدولة مناعةَ العقيدة وقوةُ ، الجهاد وفريضةُ المســلمين، القادة صالبةُ ت قوَّ فقد
وردت األوروبيين اختراق، أي الثالث، وجعلت حدودها منيعة من القارات في اتسعت التي
بين الجانبين القوة توازن من نوعاً فرضت تدافــع حالة في وظل الطرفان الحدود. عن بعيــداً

الطرف الثاني. طرف على يسيطر أن ودون الفريق اآلخر، فريق يستأصل أن دون حال
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تشويه تم أخر. فقد أشكاالً إنما اتخذ فقط، يكن عسكرياً لم مع اإلسالم الغرب صراع إن
البيزنطيون واألوروبيون، ساقها الكتاب « التي األكاذيب من الكثير باختالق اإلسالم صورة
العقدي أو الصعيد على ســواء وأوروبا البيزنطية لإلمبراطورية هدفــاً عليه الهجوم كمــا كان
في المســيحيين الدين بعلماء المدعومين األوروبيين المؤرخين جانب الدعائي من الصعيد
أوروبيون بدءاً قساوســة المنهج نفس في تبعهم وقد .. المســلمين لســيطرة البالد الخاضعة
أســاطير على الدعاية قائمة هذه كانت هــذا.. وحتى يومنا الميالدي عشــر الثاني مــن القرن
تلفيق موهبة كما لم يحرموا التاريخية الجهل باألحاديث يعدموا لم لكتاب جديدة وأكاذيب
باســم أوروبا في قرون منذ على تســميته ما اصطلح الدعايــة هذه ثمرة وكانــت األكاذيــب.

أسطورة محمد».(٤٣)
الكراهية مّ كَ بجالء يوضح وسلم عليه الله صلى محمد الرسول ضد المستشــرقون كتبه ما
من المستشرقين على وملته جنســه أبناء تحامل على شهد أرنيســت رينان وقد وســوء النية،
يمتلئ إنه تاريخ .. عن محمد غريباً تاريخاً المسيحيون كتب رينان: «لقد اإلسالم. يقول نبي
كانت تخبئه الذهــب من لتمثال يســجد كان محمــداً بأن ادعوا لقــد له، بالحقــد والكراهيــة
وعند عنده، محمد اسم وأصبح الجحيم، في رواية باإللحاد دانتي وصمه ولقد له، الشياطين
تارة الوســطى العصور تّاب كُ نظر في كان محمــد ولقد زنديق، لكلمة كافــر أو غيــره مرادفــاً
بابا يصبح أن في يفلح وكارديناال لم اإلبل، يســرق ولصاً شــنيعاً فاجراً وتارة أخر ســاحراً
الموبقات لكل وصارت سيرته رمزاً أعدائه، من به لينتقم اإلسالم جديداً أســماه ديناً فاخترع

الفظيعة».(٤٤) الحكايات لكل وموضوعاً
فموقفه المسلمين، مع تعامله أسلوب وتغيير مواقفه لمراجعة الغرب سعى أن يحدث ولم
يصل يمكــن أن صراع ال «هــو اإلســالم مع الغرب وصراع الراســخ، األصل هــو العدائــي
ال إنه ثم عليه، خطــراً اإلســالم في إن الغرب ير نهائية. مواقف صــراع بين ألنه حل؛ إلــى
ومكامن متخلفين إنه يرانا المناسبات للمجاملة، يقال في مما سماوي، دعنا دين بأنه يعترف
ال لكن النتيجة أخر رؤية تر حكمة األكثر في أيّ وقت. العناصر فيه تنفجر قد لإلرهــاب
فكرية منافســة منظومة تقديم هو النظام الوحيد القادر على اإلســالم أن تر إذ إنها تختلف؛
ويجب خطر، ديــن أن اإلســالم وهي النتيجة، ذات إلــى للغــرب، وذلــك يجعلهــم يصلون

وتحجيمه».(٤٥) مواجهته
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مرضية تكن ظاهرة لم الصراع، إنما روح بها ليس األخر أن الحضارات هذا معنى ليــس
على كان يغلب األخــر في الحضــارة الغربية. فالحضــارات بقوة واضــح هو ســادية كمــا
بهذا الشكل بها الروح االســتئصالية موجودة ولم تكن والسلمي. الطابع اإلنســاني معظمها
على اإلسالمية فالحضارة بعضاً. بعضها واستوعب الحضارات باقي تعايشــت إذ المرعب؛

تلغها. األخر ولم والحضارات الشعوب مع وعدل بعلم تعاملت المثال سبيل
ومآسٍ مذابح يســجل لم اإلســالمية الفتوحات عهــد وهي أن مهمــة، مالحظة لكــن ثمة

إجبار. بدون طواعية اإلسالم استقبلت فالشــعوب العالم. شــعوب مع الغربيون فعلها كالتي

اإلســالم. في الدخول على يكرهوهم ولم دياناتهم، على ظلوا من مع المســلمون وتســامح
أن كما اإلسالمية، الجيوش فتحتها التي الشاسعة بالمساحات بالمقارنة قليلة المعارك كانت
في القتلى مجموع إن الغرب. معارك مع بالمقارنة تُذكر ال تكاد البشــرية للمعارك الخســائر

األوروبيين. معارك من صغيرة معركة خسائر يساوي ال ربما كلها الفتوحات اإلسالمية
العزيز عبد بن عمر أهلها استعد فتح سمرقند عندما في وقع ما التاريخ ذاكرة تنسى و«لن
قاضيه أن فأمــر اإلســالم ، إلى دعوتهم قبل ديارهم عليهــم دخل ألنــه الفاتح؛ علــى القائــد
حتى خارج ســمرقند، المنتصرة وإخراج الجيوش الفاتحة ، الفتح ببطالن فقضى ، يُنصفهــم
، فعالً وانسحبت القوات ، الشرعية النصوص في جاءت كما كافة، إجراءات الفتح تســتوفي

سمرقند!».(٤٦) أهل أغلب في إسالم ذلك سبباً وكان
«كانت فقــد وإفناء، تدميــر مــن واألمم الحضــارات باقي الغرب مــع وبعكــس مــا فعلــه
المخطوطات من كبير بعدد احتفظوا فلقد األوروبية. الثقافة كثيرة في إســهامات للمســلمين
كثيرة إســهامات أيضاً ولهم يد العلماء األوروبيين. متناول في حتى غدت القديمة اإلغريقية
هذا يومنا حتى به العربي المعمول العددي النظام أدخلوا والطب، كما الرياضيات دراسة في
التي الترجمة بحركة العرب والمســلمين عند البحتة والتطبيقية بدأت العلــوم فــي أوروبا...
والعطاء االزدهار واستمرت في الميالدي، السادس الهجري، األول القرن أواخر في نشطت
لتراث ترجمتهم في العرب يكن ولم الميالدي. عشر الثامن الهجري، الرابع القرن بداية حتى
ما كثيراً، وجعلوا إليها أضافوا لكنهــم جامدين، ةً لَ نَقَ الطبيعية العلوم عنها أخذوا األمــم التي
بواعث وكانت العلوم. بعــض في أبدعوا وقد أساســية ألبحاثهم. إليه غيرهم مقدمة توصــل
ل والتأمّ العلم حب من نفوس معتنقيه في أحدثه وما من أفكار، اإلســالمي الدين بثّه ما ذلك
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إن ثم اإلبداع. على العلماء وأكرمــوا العلم أحبوا الذين الحكام لتشــجيع فــي الكون، إضافة
دخلت التي الشــعوب وثقافات الثقافة العربية التقاء بين عامــل كانت اإلســالمية الفتوحات
الترجمة. يقبلون علــى جعلتهم عندهــم ليســت علوم العرب إلى حاجــة أن اإلســالم. كمــا
اإلســالمية العربية الدولة اســتقرت أن فما والحضارة، االســتقرار توابع العلم من إن وحيث
الكتب فتُرجمت الفكرية؛ الحركــة اتجهت النفوس إلى حتى واقتصادياً سياســياً وازدهــرت

والكلدانية، والقبطية والســريانية والفارســية اإلغريقية
العربية».(٤٧) إلى العلوم في ذخائرها ونُقلت

الفلســفية الكتب بعض ترجمة أن إغفال ال يمكــن
في ســلبية نتائج لــه كان نطاق واســع ونشــرها علــى
المسلمين لهذا النوع علماء ينتبه أن حينها، خاصة قبل
بعض الكتب ســببت هــذه وقد مــن الفكــر الجدلي.
عهد المأمون في حــدث البداية، أبرزها ما في الفتــن

اليونانية بالكتب الترجمة، وتأثــر حركة عهــده في نشــطت الذي القرآن خلق صاحــب بدعة
تصد الذي حنبل بن اإلمام أحمد سجن وهو الذي المنام، في كان يحلم بأرســطو إنه حتى
وأصبحت القرآن، بخلق الخاصة الخصومةَ عنف- في المأمون- دخل «ولقد البدعة. لهــذه
نصرة في أنه رأ مما يساعده الجائز ومن األهمية، جانب من أعظم على له، المسألة بالنسبة

باإللهيات».(٤٨)  الكتب اليونانية الخاصة ترجمة رأيه:
الفلسفية المتعارضة لألفكار بعد فيما وغيرهما تيمية وابن اإلسالم كالغزالي علماء تصدي
من فترة بعض المسلمين شغلت الجدل التي حالة إنهاء ا في بارزً وكان دورهما اإلسالم، مع

الزمان.
قبضة وتراخي اإلسالمية، الدولة ضعف مع اختل واألوروبيين المسلمين بين التوازن لكن
القلب مع الكامل االلتحام لها يتح لم وأعراق أمم ودخول الجغرافية، الرقعة التساع الحكم
بأشــكال اإلســالمي ليهدد الجســد مجدداً الغربي الصراع ظهر فكر عندها به. وتقو لتقويه
البداية كانت االســتعمارية التي ثم في الحمالت الصليبية الحمالت في ظهرت ضراوة أكثر

لغزو العالم كله.
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فتكاً. األكثر األســلحة وحيازة عســكرياً الغرب مع تفوق العالم لغــزو األوروبيون اندفــع
يشهد لهم. الرافضة الدول لحكم القوة واستخدموا وحضارات، شعوباً طريقهم في وداســوا
على العالم، وتتلخص الغربية الهجمــات من متتالية موجات ظهور ثالث المعاصر التاريــخ
االســتباقية. الحروب ثم االســتعمارية، والحمالت الصليبية الحــروب في هــذه الهجمات
وأمنها عقائدها حســاب على الكثير البشــرية كلف خســائر هذه المحطات من ما حدث في
الجغرافية التقسيمات الحروب الكراهية والعداءات الدينية، وبذرت تلك أشاعت ورفاهتها.

اليوم. حتى ترهق الشعوب الزالت واألعراق الجغرافيات بين حروب في والسياسية
تحت أوروبا الصليبيــة؛ إذ توحدت وراء الحروب األبرز المحرك هــو الديني كان الدافــع
الديني الدافع اختلط وهي الموجة االســتعمارية فقــد التالية، الموجة في أما الصليب. رايــة
مع باالقتصادي الديني اختلــط األخيرة- -ولعلها المعاصــرة المواجهة وفي باالقتصــادي.
نبرز أن المهم ولعلــه من االســتباقية. الحروب في العالم والســيطرة على الهيمنة في الرغبة
التالي الجزء ما ســيوضحه وهو الثالث، الغربية الموجات هذه في الصراع كيف ســاهم فكر

هذا البحث. من
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والثالث عشر الحادي الهجريين، والسابع الخامس القرنين خالل الصليبية الحمالت تعتبر
الضعف ضرب اإلسالمية. فقد الدولة قيام منذ للعالم اإلسالمي اختراق أكبر الميالديين عشر
لينقضوا الفرصة فاســتغل األوروبيــون الدولة؛ أوصال الوقت وتمزقــت ذلك الخالفــة فــي
الصليبية ضد الحمالت داخلهم  المتغلغلة الصــراع طاقة غ األوروبيون فرَّ األمة. قلب علــى
بين رئيســية، فيما حمالت ثماني الغربية أوروبا مــن القادمون الغزاة «نظم المســلمين. وقــد
الغربية ألوروبا اقتصادي توسع فترة هي الفترة وتعد تلك و١٢٧٠م. ١٠٩٦ و٦٦٩هـ، ٤٩٠
الواسعة. النصرانية التوسعية الحركات الصــليبيون جزءاً من وكان المســلحة. قواتها وزيادة
للبحر الشرقي الساحل طول على صليبية ممالك وأسسوا المعارك، بعض الصليبيون وكسب

 (٤٩) المتوسط».
شــمال يجوبون الرهبان حيث «انطلق والخالفات بينهم التناقضات رغم األوروبيون اتفق
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(٤٨٩هـ) ١٠٩٦م، وجاءت ســنة في النصرانية.. الهامج الهمج من  أهلها ليدخلــوا أوروبــا
الرهبان والسكســون بقيادة والصقالبة النرمنديين من الهامج الهمــج الجيوش من وجيشــت

اإلقطاع».(٥٠)  وملوك
ينتشــرون الذين كانوا الوثنيين األوروبيين لتنصير أيضــاً تهدف الصليبية كانــت الحمالت
رفضت التي القبائل األوروبية بدايتهــا في الصليبية الحمالت حاربت وقد القارة. في ربــوع

عليها. القضاء السائد، وتم المذهب ترفض لكنها مسيحية كانت أو التي الديانة، اعتناق
المذابح ارتــكاب عن يتورعوا لم الصليبيــة في حمالتهم األوروبييــن يســجل التاريخ أن
كاألريوسيين  المنشــقة الحروب «الشــعوب هذه اســتهدفت أمامهم. فقد وقف من كل ضد
بالسيف والمذابح مسيحيتها شــرقاً وغرباً لنشــر الحروب هذه وامتدت .. إلبادتها والكاتار،
الحضارة وصم الذي الدامي التاريخ هذا تتناول التي المراجــع أكثر وما التفتيش؛ وبمحاكــم

المتعصبة» (٥١). الغربية
وإطفاء الدين للنهب اســتخدمت أنها أو للبعض ديني بطابع الصليبيــة الحمالت اتســمت
تفكيك نتج عنها محــدودة. جغرافية منطقة على واقتصــرت اآلخر، للبعض الصراع شــهوة
الصليبيين هزيمة األيوبي الدين صالح استطاع وقد صليبية. ممالك أربعة به أقيمت إذ الشام؛
القدس األوروبيين في من تبقى لمن األمان وأعطى - ١١٨٧م). (٥٨٣ هـ حطين معركة في
تواصلت. العدوان في لكن الرغبة بالســالم. تنعم عهدها ســابق إلى المدن؛ فعادت وبعض
األوروبي الهجوم تطور العالم، ثروات على السيطرة في الرغبة وتنامي الصناعية النهضة ومع
مرة أوروبا دول من الجيوش وخرجت كله، العالم ضد العسكرية الحمالت فبدأت واتســع،
االســتعمارية. في هذه بالحمالت رف عُ فيما الكرة األرضية لغزو الثانية الموجــة في أخــر
غزو عملية أكبر فكانــت االقتصادية، مــع االحتياجات الدينية الدوافع اختلطــت الحمــالت

حتى اآلن. مستمرة عليها المترتبة اآلثار والزالت العالم، يشهدها ونهب وسطو
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العدوان أظهــرت روح الغربيين. فقد عند الصراع فكــرة الحمالت االســتعمارية ترجمت
األوروبيون استباح والبشر. األرض وامتالك السيطرة في الرغبة عن وكشفت صورها، بأوضح
واستعبدوا أمم إفريقيا وساقوا ثرواتها، ونهبوا شعوبها وقاتلوا كل شــيء، واحتلوا دول العالم
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الجديد. العالم إلى السود من الماليين
االدعاء وهو فتكاً، األكثر التطرف مثال قرون خمسة منذ الغرب االستعماري، « أعطى وقد
أو مع نفي الوحيد، التنمية نموذج الوحيد، العالمي الدين الحقيقية، الوحيدة بامتــالك الثقافة
تســلطه برر الغرب للتنمية ... األخر النماذج ،األخر الديانات ،األخر تدمير الثقافات
رســالته في باســم كان منها ما كثيرة، باختالقات لحرياته وقمعه لثرواته، ونهبه علــى العالم،

(٥٢) المسيحية». نشر األحيان بل وفي بعض في نشر الحضارة، ومسئوليته العالم، قيادة
الشمالي األمة طرف في إلى العثمانيين «مصر» من المماليك انتقال الخالفة اإلسالمية كان
العربي»، «العالم وضعف القلب ، شماالً القوة تركز االنتقال هذا على ترتب تأثيره. «تركيا» له

مناعتها. بالرخاوة وضعفت فأصيبت األطراف إلى الضعف وامتد
العثمانيين مواجهة عن عجزهم مع الغربي الجنوب تجاه العسكري جهدهم األوروبيون ركز
األوروبيون وارتكــب عاماً، بأربعين القســطنطينية فتح بعد األندلس فســقطت في الشــرق،
اإلســالمي الوجود وأنهوا التفتيش»، بـــ «محاكم رف ما عُ المســلمين، أبرزها ضد فظاعــات
األندلس في المســلمين على األوروبيين انتصار كان قرون. اإلســالم ثمانية حكمها أن بعــد
الصليبيين  جيوش إذ انطلقت اآلن؛ حتى يجبر النكسار لم بداية ١٤٩٢م في غرناطة وسقوط
البالد باحتالل الحروب مــن أخر اإلســالمي، ولتبدأ مرحلة العالم تطوق بالد أوروبا مــن

العالم. وغزو اإلسالمية
األوروبيين الطريق أمــام فتــح الــذي الصالح الرجــاء رأس طريــق اكتشــف البرتغاليــون
وكانت إسالمية، كانت الهند البرتغاليون إلى ذهب « وعندما وآســيا. إفريقيا حول لالنطالق
كانوا وإنما المماليك، عنــد غائباً الوعي يكن ولــم التاريخ. ذلك في تُحكــم حكماً إســالمياً
التجارة، وإنما طرق لتحويل فقــط ليس اإلســالمي، العالم حول التفاف حركة أنها يدركون
أن تخرج غريباً يكن لــم ولذلك الغرب، يبتغيها التي االســتراتيجية المخاطر يدركون كانــوا
الجيوش وهزمت التاريخ، ذلك في الهند في البرتغاليين لتقاتل مصر من المملوكية الجيوش

بأقل من ٧ سنوات». (٥٣) الصالح الرجاء رأس اكتشاف ١٥٠٤ أي بعد في المملوكية
طريقهم استباحوا في الذين الغزاة بين األمم وتم تقســيم . العالم شــامالً على الهجوم كان
إلى البحار والمحيطات في السفن الســطو على من األوروبيون القراصنة وانتقل كل شــيء.
اإلسالمي، فنجد العالم قلب واإلنســان ذاته. و«بدأت مرحلة ضرب الجغرافيا على الســطو
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في  احتُلت والجزائر ١٧٩٨ ، ثم فريزر فــي ١٨٠٧ ، عــام في مصر إلى جاء الــذي بونابــرت
المغرب ثم ،١٩١١ ليبيا ثم مصر ١٨٨٢، ثم تونس ١٨٨١ ، ثم ، عدن ١٨٣٨ م ثم ، ١٨٣٠
،١٩١٦ العربي عالمنا بقي مــن ما قســمت التي ســايكس بيكو في البلو ١٩١٢، ثم عموم
اإلســالم مع الغرب صراع إذن .١٩٢٤ » في العثمانية «الدولة الرمز ســقوط عند الذروة وثم
بدأت التي الغزوة الصليبية هذه وعلى بدء من أوروبا، اإلسالم طرد على عام خمســمائة منذ
الحرب العالمية أعتاب وعلى العشــرينيات في جاء حتى اإلســالمي العالم حول بااللتفاف

(٥٤) .« الغربية الهيمنة أمام تقريباً اإلسالمي العالم أنحاء كافة سقوط أعلن حيث األولى

  ٣٧

اإلفريقية  للقارة األوروبيين الخريطة اجتياح تظهر . http://www.eurohist.com :المصدر
في لالحتالل تخضعا لم وليبيريا أثيوبيا أن إلى وتشير القو االستعمارية، بين وتقسيمها
أنشأها المستعمرون للمسيحية، وليبيريا قديمة كقلعة لدورها الديني ، فأثيوبيا الوقت هذا
لالســتعمار خضعت أثيوبيا أن إال ، المحرريــن المســيحيين األمريكيين الســود للعبيــد

بريطانيا. بمساعدة ١٩٣٦ الذي تم طرده ١٩٤١ اإليطالي

االستعمار باسم الصراع وتصدير األوروبيون : (٢) خريطة رقم
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«وجود أطماع فمع االســتعمارية، الحمالت نتناول ، ونحن مهم د بُعْ إغفال يمكــن ال هنا
عنا يُخفي أن ينبغي ال فإن هذا والموارد؛ بالخامات الغني في الشرق ألوروبا اقتصادية هائلة

الشأن: هذا في المالحظات مجموعة من
إلى االســتيالء  أوروبا ك حــرَّ الذي الباعــث األول هو كان الصليبــي األولــى: أن الباعــث
والرحالت وماجــالن، رحلتي فاســكوداجاما مــن ظاهر كما هــو اإلســالمي، علــى العالم
أماكن  هائلة إلى بكميات المبشــرين حملت – التي خاصة إفريقيا في األخر االستكشــافية

أول المعالم محدد فيها االستغالل االقتصادي يكن لم
بعد، واسع فيما نطاق على حدث قد وإن كان األمر،
وأخذوا في الثــروة مصادر المحتلون حين اكتشــف

استغاللها.
أوروبا من األول االقتصــادي أن التحــرك الثانيــة:
المسلمين من حرمان أهدافه ضمن كان نحو الشرق
وعقدي هدف فكري وهو إلضعافهم، مصادر قوتهم

من هذه واحدة إال االقتصادية الوســيلة وما الوســائل، جميع له فقط، وتتخذ اقتصادياً وليس
فحسب. الوسائل

األمر-  في ظاهر - وأصبح بعد، فيما أوروبا حياة في االقتصادي العامل برز حين أنه الثالثة:
في االقتصادي» «االستعمار بين واضح فارق هناك بقي تصرفاتها، لجميع األول المحرك هو
مرحلة في عليها استولوا التي اإلسالمية غير البالد في واالستعمار االقتصادي اإلسالم، بالد

إلى تفسير. يحتاج الذي المهم مالحظة هذا الفارق ومن اإلمبراطوريات. وتكوين التوسع
اإلسالمية  غير البالد وتقاليدهم في وأفكارهم الناس لعقائد يتعرض ال الغربي االستعمار كان
من الناشئ التأثير من تدريجياً حياتهم إلى يتســرب بما مكتفياً اإلطالق، على العنف من بشــيء
تدبيراتوترتيبات رغبةالمغلوبفيتقليد الغالب.أمافيالبالداإلسالميةفقدكانت هناكدائماً
المسلمين بالعنف، نفوس في اإلسالم سحق ومحاولة اإلسالمية، الحياة مظاهر إزالة يقصد بها

العنف» (٥٥). غير أخر بوسائل ماكراً خبيثاً صرفاً عنه صرفهم أو
خاصة على العالم، الهيمنــة على اآلن وحتى االســتعمارية الحمالت منذ الغرب حــرص
في االســتقالل حــركات إبــان العســكري الوجــود وتخفيــف ســحب اإلســالمي. ورغــم
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استمرار على حافظت التي من اإلجراءات العديد الغرب نفذ والستينيات، فإن الخمسينيات
الحركات اإلسالمية، وتصاعد وتنامي ظهور والثقافية. لكن مع واالقتصادية السياسية الهيمنة
من يكثف الغرب بدأ اإلســالمية، الدولة بناء وإعادة الغرب، عن الكامل لالســتقالل الدعوة
المسلمين باالعتداء على المبادأة إلى األمر عندئذ وتطور سيطرته. لفرض العسكري وجوده

يمكن البناء عليها. قوة ناشئة إلجهاض أي
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وتفكك الباردة، الحرب نهاية مع جديد عن عدو يبحث للصراع المدمن الغربي العالم بدأ
المؤتمرات عقدت ذلك أجل من اإلسالم. فاختار التسعينيات، في بداية السوفييتي، االتحاد
والخطط االســتراتيجيات ثم أُعلنت تلــو التصريحات، التصريحات وصدرت والنــدوات،
لتجهيز تضخيم خطره فــي بالغوا الذي الجديد، العــدو مع للمواجهة الغربي لحشــد التأييد

عليه. للقضاء المصارعة حلبة
واألمة اإلسالمية اإلسالم استدعاء ولذلك تم عدو خارجي، إلى دائماً حاجة في الغرب إن
األمريكية السياســية واألوســاط الدوائر من العديد من إصرار هناك كان الصراع. إلى مجدداً
الشرق، من القادم الخطير التهديد على أنه اإلسالم وتصويره مع معركة افتعال والغربية على
مجلة والتي نشــرها في الحضارات» «صدام هانتنجتون صمويل اإلصرار بمقالة هذا وتــوج
الحرب أن المقالة علــى هــذه فرضية مســتقل. تقــوم كتاب في أصدرها ثــم فوريــن أفيــرز،
واإلسالمية العربية الحضارة بين وحصرها العالمية، الحضارات بين ستكون القادمة العالمية
بالموضوع ثقافية ومرتبطة ســتكون القادم الصراع أسس الغربية، وأن المســيحية والحضارة
البنيوي دها عْ بُ في والتي تتأســس لألمم، الحضارية الهوية موضوع القرون وهو عبر الثابــت

الدين. على الثابت
في مقالته الســابقة بخطر - المعاصرين والصراع الصدام -أبــرز منظري هانتنجتون ح لــوَّ
العســكرية. أدوات القوة تمتلــك أن قبــل مواجهتها إلــى والدعــوة الحــركات اإلســالمية،
في القرار أصحــاب من وتنفيذاً تأييــداً لقيت قــد هانتنجتون مقالــة أن والمشــكلة الحقيقيــة
التصورات هــذه تفكيرهم، وانتقلت علــى بشــكل كبير تســيطر الواليــات المتحدة، وبدأت
اإلســالمية في الحركات عن نمطية صورة بتعزيز بدأت التي األمريكية اإلعالم وســائل إلى
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والمسلمين. اإلسالم ضد األمريكية المخيلة االجتماعية
ترفض التبعية التي اإلسالمية الدول واستهداف الهجوم تطوير في دورها الصراع لروح كان
لهذه حمراء قائمة أمريكا وضعــت اإلطار هذا وفي عليها. الخناق وتضييق للغــرب الكاملــة
وكوريا «كوبا إســالميتين دولتين غير «الــدول المارقة». وتم ضم اســم عليها الدول أطلقت
أي من تقديم ومنعهما عليهما، وللضغــط الغربية الهيمنة على لتمردهما للقائمة، الشــمالية»

اإلسالمية. للدول التسليح مجال في دعم

VÌŒÖ^π] ŸÊÇ÷] I_
هدفاً للتصارع لتكــون النامية؛ من الــدول مجموعة الختيار الغــرب الصراع دفعــت روح
في المتحدة الواليات بدأت تســعى لالســتقالل. ضعيفة دول الحرب على إعالن وتم معها،
بحشــد بالعدوان الدول هذه بدأت أمريكا وقــد بشــكل خاص، اإلســالمية التحرش بالدول
هاجمت اإلطار هذا وفي عليها. الخنــاق وتضييق معها لحصارها المتحالفة الغربية الــدول
ثم والتسعينيات، الثمانينيات بالصواريخ خالل وأفغانســتان والعراق والســودان أمريكا ليبيا

الجديدة. األلفية مع بداية واحتاللهما عسكرياً األخيرتين الدولتين غزو
إدارة بوش؛ عهــد في والعراق ألفغانســتان غزو عســكري كامل الصراع في تســببت روح
أخر؛ مرة العادلة» «الحرب اســتدعاء نظرية وتم الغرب. معظم دول من تحالف بمشــاركة
بين تقاطع حدوث منع بحجــة اإلســالمية، الدول ضرب للصراع ولتبرير مشــروعية إلعطاء

الغرب. وتهديد المتمردة الدول هذه وحكومات اإلسالمية الجماعات
قادة الغرب  لســان على الســائد هو الدينية ودالالته العادلة» «الحــرب مصطلح  وأصبــح
فقط مرتبطة ليســت الصراع في أن الرغبة لوحــظ إذ أطيافها؛ والنخبــة بمعظــم المعاصريــن
الهيئات ورموز النخبة لد موجودة إنما ، فيها السياســي وصناع القرار الغربية بالحكومات
عليه ع وقَّ ،٢٠٠٢ فبراير في بياناً األمريكية المتحدة بالواليات القيم معهد أعد الشــعبية. فقد
أيدوا فيه نقاتل» أساس أي «على بعنوان والشخصيات المفكرين والفالسفة كبار من ســتون

العادلة».(٥٦) «الحرب بأنها ووصفوها المسلمين، ضد أمريكا حرب
على وأعطوا العدوان الغربي، العقل على تســيطر التي الصراعية الرؤية عن الموقعون عبر
بمقتضى إنا نعلم » األمريكيون: المثقفون قال األخالقية. والمشروعية الغطاء المسلمين مدن
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ما يقام وأهم ل أوّ يكون األحيان بعض في أن األخالق الدقيق في التأمــل خالل ومن العقــل
فحسب جائزاً في الحرب الشروع يكون األوقات ال وفي بعض ، إيقافه هو لمواجهة الشر به

(٥٧)« واجباً أخالقياً بل
من أسر الفكاك يســتطيعون ال أنهم األمريكيون المثقفون يطرحها التي األســباب تكشــف
العدوان بتبرير ،أخــر مناحي فــي يظهر اإلنســاني الذي الحس الصــراع، وتوضــح ضعف
«أن رأوا فقد القديــم الديني التراث إلى اســتندوا لقد صيانة األبرياء. بحجــة علــى المدنيين
كتاب إلى وأشــاروا األكيد. الضرر من األبرياء هو صيانة للحرب الرئيس األخالقي المبــرر
إن به ســقراط: أتى الذي المعنى يقــرر قاله وهو ما واســتندوا إلى (مدينــة اإلله) أوغســطين
يجدر بصاحب هل ولكن به، غيره يــؤذي أن من يتأذ بالضرر النصراني أن للفرد األحســن
عند الجواب أنفســهم؟ عن بترك الدفــاع األبرياء مــن غيره لــزم يُ أن األخالقيــة المســؤولية
أقيمت إذا صحيح. غير اإللزام ذلــك أن هو العادلة الحرب فكرة أصحاب أوغســتين وعامة
لم إن هائل ضرر سيصيبهم أنفســهم عن الدفاع يســتطيعون ال الذين األبرياء أن الحجة على
استخدام إلى الجار لحب األخالقي المبدأ يدعونا الحالة هذه في إليقافه. قاهرة قوة تستخدم

(٥٨). القوة»
أســاس أي «على بعنوان في بيان المســلمين والمفكرين العلماء من رد مجموعة وعندمــا
اآلخر  الطرف يتجــاوب من الحــرب، لم التعايش بــدالً فكــرة (٥٩) طرحــوا فيه نتعايــش؟»

المسلمين. ضد وللحرب للعدوان المؤيد بموقفهم وتمسكوا
الدول كل ضــد عســكرية حروب شــن ال يســتطيع فإنه الغرب للصراع؛ لكــن ومــع حب
كل يِّش االضطــرار، ويُجَ تحت الحرب أســاليب ينوع فإنه لــذا واحد. وقت اإلســالمية فــي
يســمى على ما الحرب الغرب ابتكر في هذا اإلطار االســتباقية. في اإلجراءات متاح هو مــا
التي اإلسالمية الحركات ومواجهة الدين، إلى المســلمين ظاهرة عودة الحتواء «اإلرهاب»

اإلسالمية. القوة يستعيد كوعاء مرة أخر اإلسالمية الخالفة إعادة تريد

V ∞È⁄¯â˝]<ÏÅÖ^�⁄ Ih
منذ ظهورها والغرب أمريكا مع المعاصرة أي مواجهة أو صراع اإلسالمية الصحوة تبدأ لم
الشيوعي الحكم بإسقاط اإلسالميين أهداف وتقاطع أفغانستان، في الجهاد إن بل الحديث.
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انتهت أن إلى تؤيد المجاهدين أمريكا اللدود جعل عدوها بالخالص من مصالح أمريكا مع
حكومات إقامة من يتمكنوا وســعت لتحجيمهم؛ خشية أن عليهم انقلبت ذلك بعد الحرب.

المسلمين. على السالح بقوة المفروض الغربية الهيمنة مشروع تهدد استقرار إسالمية
المد مع للصراع تحالف عالمي لحشد الثمانينيات منذ األمريكية المتحدة  سعت الواليات
منظمات وشكلت ضخمة ميزانيات ورصدت اإلرهاب»، شــعار «مكافحة اإلسالمي تحت
ضت أمريكا دوالً والمحاصرة. وحرَّ المطاردة معركة في العالم مؤسســية لتجنيد وأطراً أمنية
الفنية لتكتيف والخبرات المعونــات وقدمت الحرب، هذه في لالنخــراط معها وحكومات
المنظمات إدخال الواليات المتحدة اســتطاعت المشــاركة. كما على وإجبارها دول العالم
إللزام العالم والمواثيق إلصدار التشريعات المتحدة األمم واستخدمت الصراع، في الدولية

المعركة. في بالتورط
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على المسلمين فيما تستهدف الغربية الهيمنة تستهدف اإلسالم، مع الغرب صراع إطار في
يعني وال للحكــم. اإلســالم عودة ومنع والثقافية، السياســية واالقتصادية التبعيــة اســتمرار
المســتعمر. هيمنة من تحررت قد اســتُعمرت التي الدول أن االســتعمارية الدول انســحاب
إســالمي، لتجمع نواة يكون يحتمل أن كيان أي مواجهة يتراخى في لن أنه يُخفي ال الغــرب
أو اســتقاللية ميول لها التي العدد قليلة الدول فإن ولهذا .أخر مرة اإلســالمية يعيد الدولة
عن عزلها على ويعمل الغــرب عدة، بوســائل والتطويق الحصار من تعانــي صبغة إســالمية

محيطها.
يشكل تعاليم العقيدة اإلســالمية على الدولة وبناء الحكم صعود اإلســالم إلى فإن هنا من
الغرب بالصدام من المبادرة فــإن لهذا الغربية. النظر من وجهة معه التهاون يمكــن ال خطــراً
الدول » ألن يأتي؛ الجديد التوجه القديم وهذا تشــكيل النواة. لمنع مبكرة والمواجهة كانت
توحيدية حضارية كرسالة قيمة اإلسالم تدرك فهي منطقتنا، الخطورة الكامنة في تدرك الغربية
لمجموعة السكانية الجغرافية خطورة الكتلة تدرك األهمية، وهي لهذه أغلبنا من إدراك أكثر
أن لها هيئ إذا العالمية التوازنــات على ورســالتها الكتلة هذه أثر وتدرك اإلســالمية، الدول

بشكل خاص».(٦٠) علينا عيونهم مصوبة فإن تنهض، ولهذا
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خاصة المذهب الغــرب، عند الصراع فــي إذكاء الدين لعبه الــذي إغفال الدور ال يمكــن
البروتســتانت يعتقد الغربية. السياســة على العدائي وتأثيره الجديدة، بطبعتــه البروتســتانتي
-حسب العودة وهذه الرؤيا، ســفر في ورد الذي والحكم األلفي للمســيح في العودة الثانية
فيها فلســطين التي ســيقتل هرمجدون في بحــرب تنتهي مدمــرة فهمهــم- تســبقها حروب
لمدة األرض ويحكم المســيح يعود كي حتمي أمر الدمار وهذا الحرب هذه وأن المالييــن،

العودة. لهذه مقدمة الهيكل وإقامة العالم يهود تجميع أن البروتستانت ويعتقد عام. ألف
ليس مع النبوءة متســقة اليهود عودة بأن «االعتقاد إن

النبوءة بقيــة ألن حســبما يبــدو؛ رأيــاً محابياً لليهود
وبذلك المسيحية، اليهود القادم إلى تحول إلى تشير
الثانــي للقــدوم الضروريــة الشــروط يوفــون بأحــد

للمسيح».(٦١)
وراء  اإلنجليز التي اعتنقهــا العقيــدة هذه  وكانــت
للعصابــات ظهــور وعــد بلفــور، ومنــح فلســطين

الصهيوني للكيان الالمحدود الغربي العســكري. والدعم واالحتالل الســالح بقوة اليهودية
عقائدية ألسباب وإنما البعض، كما يردد النازي عن جرائم تكفيراً أو مصلحية، ألسباب ليس

طويلة. بقرون المقدسة إلى األرض جلبهم سابقة على
اليهود جميع على بأن تعلــن معاهدات كتابة البروتســتانت ففــي «منتصف عام١٦٠٠، بدأ
البريطاني، الكومنولث -بصفته راعي كرومويل أوليفر فلســطين. وأعلن إلى أوروبا  مغادرة
الثاني للمجــيء يمهد الــذي هــو فلســطين الوجــود اليهودي في الــذي أنشــئ حديثــاً- أن

للمسيح».(٦٢)
إنجلترا فــي خاصة عشــر الســابع القرن بداية مع البروتســتانت، الالهوتيون وقــد «اعتبــر
من فإن ثم ومن النهايــة، قارب على اإلنســاني قد التاريخ وهولنــدا أن وألمانيا وســكوتلندا
إعادة في ذلك، كل وانعكــس العظمى. لتلك األحداث تســتعد أن المســيحية واجب الدول

(٦٣) التاريخ». لنهاية الرب خطة في المركزي دورهم منطلق من لليهود االعتبار
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المؤمنون وواصل البريطانية، اإلمبراطورية تراجع بعد البروتســتانتية لواء أمريكا وحملت
بإشعال الرب» خطة أنها « ما يزعمون لتنفيذ العمل الواليات المتحدة في بعقيدة نهاية الزمان

اإلسالمي. العالم ضد وخاصة مكان كل في الحروب
ذات في اعتناق ســواء فهم العلمانيين. واألمريكيين المتدينين األمريكييــن بين ال خــالف
المسيحي، اليمين قادة وغيرهما من وبات روبرتسون فالويل آراء جيري بين فرق العقيدة. ال
هنتنجتون وصمويل (نهاية التاريخ) صاحب فوكوياما مثل فرانسيس علمانيين مفكرين وآراء
يتبنى بينما دينية برؤية هرمجدون لحرب يؤصل األول فالفريق الحضارات) (صدام صاحب

علمانية. برؤية ولكن العقيدة ذات الثاني الفريق
اندفاع من زاد الثالثة. األلفية بداية في المتحدة الواليات لقيادة الجدد وصول المحافظين لكن
دور وظهر مسبوق. غير اإلسالمية بشكل الدول مع المواجهة واتســعت الصدام؛ تجاه الغرب

المسلمين. تطويق في العسكري والمشاركة التحالف للغرب في ز وكمحفِّ ض كمحرِّ الدين
أحداث وليد وليــس فعل، رد أبــداً يكن لم االســالم تجاه المعــادي الغربــي إن الموقــف
البيزنطيون فعل هكذا الحروب. لشن التي تدفعهم دوماً هي الصراع روح كانت لقد استثنائية.
في المســيحيين المحاربة) لتجعل خالص بعدهم، جاءت (الكاثوليكية ومــن األرثوذكس
«كهنتهم يبشــرون إن المســيح. لعودة الكون تدمير شــعار رفعت البروتســتانتية الحرب، ثم
إنما السالم، أجل من نعمل أن يريدنا ال الله أن إنهم يعلنون والحرب. الغضب واالنتقام بإله

الكرة األرضية».(٦٤) تدمر نووية حرباً نشن منا أن يطلب
يمكن  ال ســبتمبر ٢٠٠١ أحداث عقب الغرب أشــعلها التي األخيرة الحروب فإن  من هنا
المسلمين. مع للغرب الصراعي والسلوك المعتقد عن عزلها أو فعل، رد أنها على إليها النظر
سبتمبر أحداث سواء وقعت تاً؛ يَّ بَ مُ كان للحرب واالستعداد التاريخ. هذا على سابقة فالعداوة
تلك كانت لو وحتى لم يحدث. حدث ما أن لو قليالً كان ســيتأخر لكن التوقيت ربما ال. أم
له نجد تم ال الــذي المأســاوي بالشــكل وشــعوب دول من االنتقام التفجيرات ذريعة؛ فإن

كل األحوال. في واإلبادة االعتداء إلى ينزع الغرب تجعل الصراع روح تفسيراً إال أن
مســئوليتهم عن حول حقائق من الذاكرة تختزنــه ما لمســح الغربيين ســعي ولم يعد مقنعاً
من منفذيها. فعل وهي رد ســبباً، وليســت نتيجة ســبتمبر إن أحداث المســلمين. الصدام مع
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تجاه حتماً تصب كانت العالمي لتفجير برجي مبنى التجارة السابقة والوقائع المؤشرات فكل
لالنتباه الملفت لكن والصدام. الصــراع من لتاريخ نتاج طبيعي إنها النوع. هــذا من عمليــات
تعامل وإنما األســباب، مع يتعامل ولم حدث ما كل رغم الصراع حب يتنــاس لم أن الغــرب
النار. البنزين على مــن المزيد يصب راح األســباب لنزع فتيل الســعي من مــع النتيجة. وبدالً
ورفض اآلخر االتجاه إلى أفضت إلى هذه التفجيرات ذهب السياسات التي من مراجعة وبدالً

عليه. المجني وليس الجاني وأنه المظلوم، وليس الظالم وأنه السبب، بأنه االعتراف
الذي الطريق في ذات السير المصارعة إلى في وساقته الرغبة الغرب الدرس يستوعب ولم
لم قوته بأن شــعر إن إال يســمع يعد الغرب لم ويبدو أن ضراوة. أكثر أفعال ربما ردود يولــد
والعراق؛ أفغانستان في الحرب سير من متابعة ما بدا وهذا تُخيف. تعد ولم ، نفعاً تجدي تعد
معاكسة مؤلمة، وآثاراً ضخمة خيار الحرب يُسبب خسائر أن الغربيون يســتوعبون بدأ حيث

طويلة. فترات استمرارها يحتملون ال
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في الغرب توريط الصراع فــي عقلية وتســببت بالعدوان، أغــراه العســكري ق الغرب تفوُّ
كثرة فمع وامتدادهــا. اتســاعها تحمل علــى قدرته فاقت أنهــا فوجئ مغامــرات عســكرية،
تجلت الذي الوقت نفس في لديه، الضعف نقاط ظهرت على المســلمين، الغرب اعتداءات
تأثيرها يضعف القوة اســتخدام في ثبت أن اإلفراط اآلخر. وقد الطرف في القوة عناصر فيــه
تضعف بعدها طاقة قصــو قــوة فلكل دومــاً. الصراعــات النصر وال تجلب مــع الوقــت،
وال وتنتهي. تتراخى فترات تأتيها القويــة الدول أن والشــعوب األمم ويبين تاريخ وتتراجع.

أيضاً. ضعف دليل يكون فقد قوة، دليل الباطش السالح استخدام يعني
للقتال بأبنائــه والدفع الشــعوب، ألســلحته ضــد واســتخدامه للصراع إن إدمــان الغــرب
االســتقالل منح الغربية منذ فالدول التراجع وليــس القوة. على دليل اإلســالمي فــي العالم
العالقات وكانت العالم باإلشارة. وتدير سياســاتها تمرر كانت رة المســتعمَ للدول الصوري
والهيمنة االســتعمارية القبضة هذه لكن األوامر. وتنفيذ الشــروط إلمالء كافية الدبلوماســية
الغرب التبعية، فاضطر ضد التمرد نزعة وتنامي الدين، إلى المسلمين مع عودة تضعف بدأت
لكن وأفغانستان» السودان، االقتصادي والسياسي «العراق، ليبيا، سياســة الحصار تنفيذ إلى
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الجو من باالعتــداء والقصف المطلوب، فبدأ يؤد الوقت ولم مــع تأثيره هذا األســلوب فقد
ذلك تبعة وتحمل العسكري الغزو إلى الغرب فاضطر التمرد، فاتسع وأفغانســتان» «العراق،

األموال واألرواح. في خسائر من
المسلمين، لباقي وأمثولة عبرة لتقديم وأفغانستان العراق لغزو الغرب الصراع روح دفعت
الدمار أســلحة وتجريب الدولتين أوصال في التقطيع هذا فقد تســبب فإذا بالنتائج عكســية.
فعــل في الجانب ردة في تســبب للغرب، العدائي وانكشــاف الوجــه الفتاكة في شــعبيهما،
روح المقاومة المدن المســلمة فــوق والصواريخ المتســاقطة أيقظت القذائف اإلســالمي.
ووجدت المعارك، وحل في برجيها بتدمير الجريحة أمريكا وغرقت الجهاد. فكرة وأحيــت
انكســار إلى البداية فــي الســريع النصر وتحول أبناءها. يــأكل مســتنقع في نفســها متورطــة
االنسحاب والفرار. هي األمنية أصبحت باالنتصار االحتفال من وبدالً بعد. فيما واستنزاف
الجانب فــي المقاومة روح والدة فــي الغــرب لد العدائيــة الصــراع لقــد تســببت روح
األسلحة ترسانة تستطع ولم تتوقعها، تكن لم قتالية بروح الغازية القوات وقوبلت اإلسالمي،
الغربية الجيوش بما لد قارن تُ ال بأســلحة يقاتلون الذين المقاومين عزيمة كســر األمريكية
التحمل على  قدرتهم قوَّ ما بقدر المسلمين الغربي الهجوم األمريكي يرهب لم المتحالفة.
المتدفقة الغربية الجيوش حشود الغازية هيبتها. ومقابل الجيوش وأفقد الضربات وامتصاص
تشــكلت من التي ،األخر هي اإلســالمية المقاومة حركات القتال، احتشــدت على مناطق
في الصراع ساحة تســبب توسيع وقد مضادة، جبهة وكونت عدة وإســالمية جنســيات عربية

السيطرة. المعارك عن خروج
الصورايخ والقنابل ربما كانت إنهائها. علــى القدرة يعني ال الحروب شــن على إن القدرة
أخر عوامل فهنــاك المعركة. إلنهاء غير كافيــة لكنها مؤلمــة للخصم الجو من والقصــف
كعامل البشري العنصر ظهر فقد العســكري، األســلحة والتخطيط بجانب المعارك تحســم
بداية في يظهر ال ربمــا القتال في والتفاني البشــري الصمود النصــر. هذا تحقيق حيــوي في
سو لها هدف صراعية ال عقلية تحركها التي الحروب واتســاع اســتمرار المعارك لكن مع
وتفرض بقدرته التسليحية، تبالي وال الخصم بقوة تتأثر ال بشــرية تولد عناصر اآلخرين، قهر

االستراتيجية. الحسابات المتعارف عليه في تقلب جديدة حقائق
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مريض الغرب إن مزمــن. مرض من يعاني كيان أمام أننــا والحديث القديم يثبــت التاريــخ
في بالغرب تســبب ألمَّ المرض الذي وهذا عليــه، والعدوان اآلخر مع بــداء الولــع بالصراع
يتعافى. كي المريض يســاعد هــذا أن العالم على وبالتالي أيضاً، والغربيين العالم اســتنزاف
حالة مرضــه. وفي حقيقة للمريض نوضــح وأن المرض، نشــخص أن للعالج أول مرحلــة
العالم إال شعوب أمام ليس نفســه، حق البشــرية وفي في حق بذنوبه االعتراف الغرب رفض

خطره. ووقف وعزله عدوانه ووقف له، والتصدي التكاتف
نر ونحن األبد، إلى العدائي تأثيره يواصل ســيظل أنه يعني الغرب ال مرض إن اســتمرار
التمرد لكن آســيا. الالتينية وفي أمريكا في الغربيــة، الهيمنة على التمرد ظاهــرة اآلن اتســاع
نحن الشــريرة. وها بردع هذه الروح الكفيل فهــو وللعالم، لنا بالنســبة األهم هو اإلســالمي
جهازه المناعي ي وِّ قَ ويُ األجســام المضادة ن وِّ يُكَ قد بدأ اإلســالمي العالم جســد بأن نشــعر
كمحرك أخر مرة اإلســالم عودة بقوة إرهاصات الصراع». وتبــدو «فيروس جنون لكبــح
وغيرهم، المسلمين لحماية حتمية ضرورة أصبحت التي الستعادة الدولة اإلسالمية وكقائد

وإلعادة التوازن العالمي المختل.
بسبب طويلة الصراعات فترات على مواصلة القوة القادرة الغرب يعد لد لم المقابل في
غير وجعلته وملكت كيانه، المادية عليه سيطرت الذي الغربي اإلنسان أصاب الذي االنهيار
لفارق الغرب لصالح تنتهي المعارك كانت سابقة فترات في ربما والقتال. التضحية على قادر
المقاومة إرادة وبروز الحروب كثرة مع األمور اليوم اختلفت لكن والنهزام الخصوم، القــوة
[العاجلة] والحياة للمتعة محبة إرادة إرادتين: بين الفرق وهنا المسلمين. عند الموت وحب

الثانية. أمام األولى الصدام تنهار وعند اآلخرة]. [والدار للقتال محبة وإرادة
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الغربية وتشــخيص المرض العقلية طبيعة العدوان في لكشــف محاولة هو البحث إن هذا
البحث يستطيع ولن معها. التعامل نحو رئيسة خطوة الظاهرة هذه تشخيص ألن سليم؛ بشكل
طبيعة ألن آخر؛ جهــد إلى يحتاج فهذا الصراع الغربيــة. روح شــامل لمواجهة طــرح تصور
للمريض المعقدة وللطبيعة المرض لخطورة عديــدة؛ واجتهادات جهود إلى تحتاج العــالج
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وضعفها. قوتها حسب أو بعدها، أو قربها حسب دولة ألخر من العالج يختلف وقد نفسه.
ومع لكن المرض. من وقربه كل منهم مالمسة حسب أيضاً، األفراد جهد العالج إلى ويحتاج
المرض: المواجهة لهذا خطط بلورة في تساهم التي العامة الخطوط طرح بعض يمكن هذا
بما اآلخرون معه يتعامل حتــى المزمن مرضه وإظهار الغرب عند الصــراع روح * كشــف

خطره. وتحجيم المريض الكيان عزل إلى يؤدي وبما يفيدهم
العالم، بتقوية إلى شــعوب تصديرها ومنــع الغربية العــداء روح انتشــار * ضــرورة وقف
تحسين حمالت ووقف وسياســياً، واجتماعياً فكرياً الممانعة حالة وإحياء ضدها، المقاومة
مزاياه بإظهار وســذاجة جهل وســوء نية أو عن عمد عن البعض بها يقوم التي صورة الغرب

منها. يعاني المشكالت الحقيقية التي على فقط، والتكتم
من ســواء العالم اإلســالمي؛ في إليها الصراع تصدير من تعاني البؤر التي بتحرير * البدء
محاوالت صورة في مباشرة غير تدخالت أو هيمنة، أو احتالل صورة خارجية في تدخالت

االجتماعية. والنظم السياسات تغيير
المبالغة وعدم المحتلين، الغزاة ضد الجهاد لمواصلة المقاومــة لحركات الدعم * تقديم
فحركات النصر، قرب بزعم والمساندة العون تقديم في التقصير إلى يؤدي الذي التفاؤل في
واســتعادة اســتقاللها لألمة االعتبار إلعادة الشــامل اإلســالمي التحرك طليعة هي المقاومة

أعدائها. ومواجهة
وصد االعتداء لــرد الخالفة» «دولة اإلســالمي الكيان إلعادة لتوحيد الجهــود * الســعي
يتخذ قد الكيان وهذا عليه. والسيطرة القديمة حدوده إلى وإعادته وتحجيمه الغربي العدوان

اإلسالمي. التاريخ في الحكم السابقة أنماط مع يتطابق بالضرورة أن وليس جديداً، شكالً
جبهة لبناء وأمريكا الالتينية وإفريقيا؛ آسيا في األخر الحضارية الكيانات التواصل مع *

الغربية. الصراع لروح للتصدي واسعة
في ويشــاركون بخطورة المرض، يشــعرون الذين الغربيين بعض مع والتفاهم * التحاور

الغرب. روح الصراع السائدة في أدوار إيجابية ضد أداء
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التاريــخ، وبدت حضارة مر على الكون حضــارات بين والتدافع التســامح تفاوتــت درجة
على التي ســيطرت في الصراع الرغبة إن اآلخرين. مع التســامح إلى تميل وكأنها ال الغرب
العالم. من الجــزء ذلك في حضــارة أول ظهور منذ األمريكية بــارزة ثم األوروبيــة العقليــة
جماح الغرب، وكبح لجنوح التصدي الشــرق دوره فــي في القوية الحضارات وكان لوجود
دولة انكســار مع خاصة الغرب وهيمنة الحضارات هذه ضعف لكن الصدامية. العقلية هــذه
ألنفســهم العنان الغربيون أطلــق لقد العالم. إنســانية عانى منهــا كوارث عنه اإلســالم نتــج
مكان. في كل العداوات ولدت التي الصراعات ونشروا الحروب وشنوا واجتاحوا العالم،

واســتعادة ،األخر الحضارية األقطاب للعالم بعودة التوازن يعاد لــم ما أنه القول يمكــن
فإن الغربية، الحضارة ل لتغوُّ ضد الجنوح، والتصدي صد كحائط لموقعها اإلسالمية الدولة

ستستمر. البشرية معاناة
الحقوق لحفظ والتدافع وســيلة األرضية. الكرة على الحياة إلهيــة لحفظ ســنة إن التدافع
هو التوازن وهذا التوازن. المدمــر لتحقيق للغرور والتصدي الشــعوب ومنع الجور وحماية

للحضارات المتمردة. يشكل رادعاً الذي
وحب بالصراع حضــارة معجونة نشــأة في ذلك المرض وتســبب مريض، كيان إن الغرب
ما عداها. لــكل منكرة تلبســتها. التي المتمردة الروح تشــبعت بهــذه والدتها. العــدوان منذ
اآلخرين تبدأ بغيرهــا. ذاتها. وال تعترف غيــر تعرف الكون. ال مــع متخاصمة حضارة إنهــا
لم إن صناعــة الخصم واختراعه. على قائمة حياتها عدو. بدون العيــش تعرف ال بالصــدام.
العالم شعوب من كثير اكتو باســمها حضارة البعض. بعضهم مع أبناؤها عدواً يتقاتل تجد

الويالت. وذاق
وهذا وعاشــق للقتــل. ومدمــن لالعتداء الصراع حــب مرض مــن إننــا أمام كيــان يعاني
براثن من أيضاً هــو وإلنقاذه منه، البشــرية إلنقاذ عالج إلى يحتاج مريــض، كأي المريــض،

المرض. ذلك
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